
                                         REQUERIMENTO Nº 052/2021 

 

Súmula: 

Requer à Mesa Diretora envio de expediente ao Poder 

Executivo Municipal solicitando informações e documentos a 

respeito do processo de revisão do Plano Diretor, que culminou 

na proposição dos Substitutivos aos Projetos de Lei de nº 057 a 

063/2020. 

 

Senhor Presidente, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

                                   No uso de suas atribuições legais e regimentais, o Vereador 

signatário requer o envio de expediente ao Poder Executivo Municipal para que, com a 

brevidade possível, disponibilize as seguintes informações e documentos essenciais 

para a análise dos Substitutivos aos Projetos de Lei de nº 057 a 063/2020: 

 

a) Cópia de comprovantes ou protocolos de recebimento dos convites destinados às 

entidades da sociedade civil organizada para a participação nas audiências públicas 

ou em reuniões técnicas realizadas durante o processo de atualização do Plano 

Diretor; 

b) Informe quais foram os profissionais técnicos responsáveis pelo projeto de revisão, 

bem como apresente comprovantes de que tais profissionais efetivamente 

participaram das reuniões e audiências públicas realizadas, assim como comprove a 

participação, em referidos atos públicos, do Procurador Jurídico do Município 

responsável; 

c) Informações e cópia do relatório de atividades ou manifestações opinativas da 

população presente na audiência pública realizada em 13 de outubro de 2021; 

d) Disponibilize documentos que comprovem a publicação em site oficial ou em jornais 

de circulação local convidando a população interessada a participar nas audiências 

públicas ou reuniões técnicas realizadas durante o processo de revisão do Plano 

Diretor; 

e) Certifique quantas audiências públicas foram realizadas durante o ano de 2021, 

indicando seus respectivos horários, bem como se houve transmissão via internet 

pelos meios de comunicação oficial e redes sociais do Poder Executivo ou 

Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

As informações são necessárias para o pleno desempenho do 

mandato de Vereador e de sua função fiscalizatória visando uma maior transparência 

nas atividades desenvolvidas durante a proposição dos Substitutivos aos Projetos de Lei 

correspondentes ao processo de revisão do Plano Diretor, especialmente para se analisar 

se a necessária participação popular foi devidamente respeitada pelo Município de Dois 

Vizinhos. 

 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 17 de dezembro de 2021.     

 

 

 

    

 

 

DEOLINO BENINI JUNIOR 

Vereador Proponente 


