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Assunto:  Pedidos de Informações 

 

 

 

    Excelentíssimo Senhor Prefeito 

 

 

 

Encaminhamos Pedido de Informações apresentado na sessão ordinária do dia 17  de 

fevereiro de 2021, nos termos do Art. 202 do Regimento Interno: 

 

Vereadores MARCIA MULLER PEDROLO,  RICARDO BELCHIOR MULLER, 

VALDIR DE ALMEIDA BUENO, PAULO ROGERIO SCHWEIG,  solicitaram: 

 A administração municipal o valor pago ao táxi do senhor Nelson Nicolay, de 

setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, valor este pago pelo município. 

  A Administração Municipal, quanto a licitação das horas máquinas da Mecânica 

Pesada, qual o valor que será pago a hora trabalhada e quais os critérios para 

seleção dos agricultores que serão beneficiados com esse trabalho.   

 A Administração Municipal quais os valores gastos no Mercado Central, do 

Neckel, durante os quatro anos da gestão passada, 2017-2020.  

 A Assistência Social, quais os critérios para seleção dos beneficiados das cestas 

básicas, aonde foi comprado, as quais foram doadas no mês de dezembro de 2020 

e janeiro de 2021.  

 A Administração Municipal, quais os valores pagos para a empresa de Douglas 

Hansen e os critérios para a contratação.  

 A administração municipal, a razão pela qual alguns servidores foram 

transferidos de local de trabalho, no qual estavam desempenhando suas funções 

há alguns anos, sendo que os mesmos não solicitaram a transferência, se a razão 

foi em decorrência de terem apoiado politicamente o candidato adversário no 

último pleito, ou qual a razão que embasa tal atitude.  

 

Vereadores MARCIA MULLER PEDROLO,  RICARDO BELCHIOR MULLER, 

VALDIR DE ALMEIDA BUENO,  solicitaram: 

 A Administração Municipal vistas do relatório de estágio do servidor Marcio 

Guth. Que seja fornecido para a Câmara os documentos pertinentes ao estágio.  

 

 

Vereador PAULO ROGÉRIO SCHWEIG solicitou: 
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Ao Secretário de Saúde e Prefeito Municipal, que vejam a possibilidade de priorizar a 

vacina contra o COVID-19,  para os profissionais da educação, em virtude do início das 

aulas presenciais.  

 

 

 

Atenciosas Saudações.  

   

 

 

      

     Renato Andre Both 
       Presidente  
 

 

 

 

 

 

 

A sua Excelência o Senhor 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, RS.   

 

 

 

 


