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SENHOR PRESIDENTE: 

O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário esta Casa encaminhe ao 
Poder Executivo Municipal e a Secretaria responsável o seguinte: 

INFORMAÇÕES ACERCA DO MOTIVO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA E UM CAMINHÃO CAÇAMBA ESTAR 
REALIZANDO SERVIÇOS EM PLENA TARDE DE DOMINGO. 

JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista as inúmeras denúncias de servidores e comunidade sobre a utilização de retro 
escavadeira e caminhão caçamba da prefeitura fora de horário de serviço. Aliado ao fato que as horas extras estão 
proibidas em decorrência da folha salarial da Prefeitura Municipal já ter extrapolado limite prudencial, sendo devidas 
horas extras apenas em caso de excepcionalidade, como a questão do COVID-19. Portanto, este Vereador preocupado 
com os gastos públicos e buscando resposta para nossa população encaminha o seguinte pedido de informação: 

1) O que fazia uma retro escavadeira em pleno domingo 18h:30m da tarde passeando no centro de 
Osório? Conforme foto. 

 

2) Que serviços esta retro escavadeira estava realizando em pleno domingo e neste horário? 

3) O operador especializado estava convocado para realizar serviço em pleno domingo? Se sim 
encaminhar convocação. 

4) O caminhão caçamba que acompanhou a retro escavadeira até a descida da borússia onde 
descarregou, ao lado da Sub-prefeitura, 03 caçambas de aterro, pertence a prefeitura ou é caminhão caçamba 
contratado? Se contratado, encaminhar cópia do processo de contratação. Se for caminhão caçamba pertencente à 
prefeitura municipal de Osório, encaminhar a convocação do motorista. 

Sala de Sessões em, 31 de agosto de 2021. 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 


