
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/2022 
 

 
Solicito ao Poder Executivo Municipal o pedido de informações abaixo descrito, que objetiva 

esclarecer dúvidas referentes a aplicação Lei Municipal, nº 1.851, de 03/06/2014; 
 
 
Fundamenta-se o pedido, considerando: 
 
 
1. Os artigos 70 e 71 da Carta Magna que determina ao Poder Legislativo à responsabilidade de 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Poder Executivo; 
 

2. Especialmente o disposto no inciso VI do artigo 71 da CF : 
 

“Art. 71 – O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
..... 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município; 

 
3. Que o atual chefe do Poder Executivo prometeu em seu plano de Governo o incentivo à 

correção de solo nas propriedades ruaris do Município; 

4. Considerando que existe uma legislação em vigor de incentivo à correção do solo: 

Lei Municipal 1.85, de 03 de junho de 2014 

... 

“Art. 4º O transporte do calcário será realizado pelo Município, desde o fornecedor até a 
propriedade do produtor rural, mediante apresentação da nota fiscal do fornecedor do 
produto. 

§ 1º O Município não assumirá qualquer débito contraído pelo produtor rural perante o 
fornecedor do calcário. 

 § 2º Para ter direito ao benefício do Programa a sede do fornecedor não poderá ser maior 
que 250 Km (duzentos e cinquenta quilômetros) da sede do Município. 
Art. 5º Cada beneficiário poderá receber o transporte de uma carga de calcário por ano, 
num caminhão truck da sede do fornecedor escolhido pelo produtor até a propriedade do 
requerente. 

Parágrafo único. O Município assumirá as despesas de manutenção do caminhão e 
possíveis horas extras dos motoristas que farão o transporte do calcário, ficando por conta 
do proprietário as despesas com a alimentação do motorista e dos pedágios.” 

 
5. Considerando a importância da produção agrícola para o crescimento econômico do 

Município; 



 
Solicitamos: 

 
1.  A quantidade de cargas de calcário que já foram entregues nas propriedades do Município; 

 
2.  A relação dos produtores que foram beneficiados com o incentivo; 

 
 

SALA DE SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PUTINGA, aos 31 dias do mês de 
março de 2022. 

 
 
 
 

JULIANO MORETTO 
Vereador PSD 

 
 
 
 


