
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº /2018

Vereador Nenê do Krep

Que  seja  fornecido  uma  planilha  do  tipo
relatório constando o nome, dados de CPF
ou CNPJ, o número do processo de licitação
ou chamada pública, o preço pago por cada
item e a quantidade de produtos (gêneros de
agricultura  familiar),  fornecidos  para  a
merenda escolar (Secretaria de Educação) e
para a alimentação e distribuição as pessoas
carentes  (Secretaria  de  Assistência  e
Inclusão  Social),  o  número  do  DAP  e
agendada uma data para que uma comissão
de  Vereadores  e  Servidores  da  Câmara
Municipal possa visitar e fiscalizar os locais e
as  propriedades  onde  são  cultivados  ou
produzidos  os  alimentos  (endereços)  da
Agricultura Familiar.

         Requer-se na forma do Inciso XI do art. 34 da Lei Orgânica, após os trâmites
regimentais, que seja enviada cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para
que disponibilize as informações solicitadas.

Capão da Canoa, 13 de Agosto de 2018

Vereador Nenê do Krep
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 O presente pedido se justifica, pois, existe pessoas que compareceram na 
Câmara de Vereadores referindo que os gêneros de alimentação orgânica, em 
processo de chamada pública ou de dispensa, não estariam sendo fornecidos pela 
Agricultura Familiar, mas adquiridos na CEASA ou nos “Sacolões” existentes na 
Cidade. Caso após a informação deste Executivo e as averiguações do Poder 
Legislativo fique comprovado estas denúncias, serão remetidas ao Tribunal de Contas 
e ao Ministério Público para averiguar eventual existência de fraude nos Processos de 
Agricultura Familiar. 

Importa esclarecer que, ainda que, o denunciante não tenha se identificado, a 
eventual aquisição de produtos de Agricultura Familiar que não seja produzidos 
diretamente pelo pequeno produtor rural ou por cooperativas, configura em ato ilícito 
previsto na Lei de Licitações e nas demais Legislações que tratam da matéria. 


