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SENHOR PRESIDENTE: 

O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na 

forma regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa:  

Encaminhe ao Executivo Municipal  o presente “Pedido de 

Informação”, informando  de forma DETALHADA e DISCRIMINADA o que 

segue abaixo: 

                      - Qual o valor gasto com combustível da frota de máquinas pesadas 

e veículos leves do município do mês de janeiro até o presente mês do corrente 

ano (2021)?   

- Qual valor gasto no mesmo período com oficina mecânica para 

máquinas pesadas, veículos pesados e veículos leves? 

                     - Cópia dos empenhos; 

                     - Cópia das notas fiscais das despesas; 

                     - Notas discriminadas com valor de mão de obra e tempo gasto para 

o serviço; 

                     - Informações das peças substituídas; 

                     - Registro fotográfico das peças velhas substituídas e se voltaram 

para a prefeitura ou secretaria, onde foram descartadas? 
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                                          Justificativa 

 

Tendo em vista que, dentre as muitas atribuições de um vereador, está 

o da fiscalização financeira e orçamentaria do município, me vejo  

como representante dos cidadãos osorienses, no direito de ter as 

devidas informações solicitadas ao Poder Executivo e/ou Secretaria 

competente. 

Outrossim, é importante dizer que, é através de nós vereadores que 

todo cidadão e sociedade pode e obtém as informações reinvindicadas 

e de direito. 

Certo da atenção, desde já agradeço e fico no aguardo do devido e 
breve retorno. 

                                                                

                                            Sala de Sessões em 30 de Novembro de 2021.  

                                   

                                                        

                                                      Luis carlos “Coelhão” Aliardi   

                                                           Vereador Bancada PDT                                                                                                           

 
 


