
 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Colinas/RS 

 

PEDIDO COMPLEMENTAR 

Os Vereadores abaixo-assinados, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, com o objetivo de franquear, na integralidade, todas as informações, 

mediante dados, documentos, registros e medidas adotadas pela Prefeitura Municipal 

de Colinas/RS no tocante à exploração e detonação na saibreira municipal, quer seja 

diretamente ou mediante empresas contratadas requerem o que segue.  

O Acesso à Informação dirige-se, especialmente, a todas as ações ou omissões 

que resultaram no Acidente de Trabalho, amputação da perna e posterior falecimento 

do Sr. Edson Mezalira, nascido em 25/05/1979, CPF 947.521.170-53 da Empresa 

Boqueirão Desmonte em Rocha Ltda. 

Outrossim, registra-se que o pedido é ratificado na previsão do Art. 32 da Lei 

12.527/2011 quanto à eventual responsabilidade por recusa, omissão, ocultação, sigilo 

ou destruição de provas e informações. 

O PEDIDO COMPLEMENTAR deve ser dirigido ao Prefeito Municipal Sandro 

Ranieri Herrmann especialmente quanto às dúvidas/contradições surgidas após a 

Entrevista na Rádio do Vale no “Programa realidade” no site https://820dovale.com.br/ 

no qual constaram informações de interesse.  

Constou da entrevista que houve uma reunião oficial do Prefeito (pós-evento 

fatídico) com a Empresa e o Geólogo que evidenciou a existência de FALHA 

GEOLÓGICA naquele local. Assim, requer sejam apresentadas as seguintes 

informações: 

1 - Os dados completos do Geólogo Responsável pelas informações com as 

cópias das ARTs emitidas dando conta da inexistência de “falha geológica” anterior. 

https://820dovale.com.br/


 

 

 

2 - Os dados completos do Geólogo Responsável pelas informações com as 

cópias das ARTs emitidas dando conta da existência de “falha geológica” referida na 

entrevista. 

3 – Cópia de todos editais de licitação e contratos da Prefeitura Municipal com 

empresas de sondagens geológicas e os resultados das Sondagens anteriores 

realizadas no local. 

4 – Qual os valores desembolsados pela Prefeitura com Empresas de 

Sondagens? 

 

Nestes Termos 

Pedem Deferimento. 

 

Câmara de Vereadores de Colinas/RS, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 
 

     Medoli C. Sgari                 Justines Magagnin 

  Vereadora do MDB                Vereadora do MDB 

   

 

 

     Fabiel Zarth                        Geni Scherer 

 Vereador do MDB                Vereadora do MDB  

 

 

     Juliano Kohl              Paulo Cesar Miranda 

 Vereador do PT                    Vereador do PP 

 

 


