
REQUERIMENTO Nº 007/2022 
 

Ementa: Requer à Mesa Diretora o envio de expediente ao Poder 

Executivo Municipal solicitando informações e documentos 

relativos às atividades e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de 

Viação, Obras e Serviços Urbanos. 

 

Senhores Vereadores, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

                                     No uso de minhas atribuições legais e regimentais, solicito o envio 

de ofício ao Poder Executivo requerendo informações e documentos a respeito das 

atividades e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 

especialmente o que se segue: 

a) Relatório indicando a quantidade de horas-extras desempenhadas individualmente por 

cada servidor público lotado na Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

durante o período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 até a presente data, assim 

como o dia, o local e a máquina utilizada na execução de cada serviço ou obra realizada 

fora do período habitual de expediente dos servidores beneficiados com pagamentos 

a título de horas-extras. Além disso, requer-se que sejam encaminhadas cópias dos 

registros de controle de frota, odômetros, horímetros e afins de cada uma dessas 

máquinas utilizadas em serviços e obras executados em regime de jornada 

extraordinária de trabalho; 

b) Informe a quantidade de pedras bica corrida, brita 1, brita 2 e rachão adquiridas pelo 

Município de Dois Vizinhos para o uso nas tarefas, obras e serviços públicos 

atribuídos à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, encaminhando cópias 

das respectivas notas fiscais e especificando quais os foram os processos licitatórios 

que resultaram nessas aquisições, os fornecedores vencedores, os preços obtidos, a 

quantidade de material recebido e quem foi o fornecedor responsável pela efetiva 

entrega de cada um desses itens; 

c) Informe a quantidade de tubos de concreto adquiridos pelo Município de Dois 

Vizinhos, especificando, ainda, os tamanhos e os locais de instalação desses materiais, 

bem como disponibilize cópias das respectivas notas fiscais. 

Por oportuno, requer-se que cada uma das solicitações de 

informações e documentos seja respondida de forma individual e específica, certificando 

pontualmente o eventual desconhecimento ou a inexistência de registro desses dados. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os documentos e as informações requeridas são necessários para o 

pleno desempenho da função fiscalizatória inerente à atividade parlamentar exercida pelo 



Vereador signatário deste expediente legislativo, em especial para que seja esclarecido como 

tem sido desempenhada a rotina de trabalho no âmbito da Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos e quais, exatamente, foram os serviços e obras por ela executados, os seus 

custos e os respectivos beneficiários, notadamente com a finalidade de conferir maior 

publicidade e transparência para as condições de execução das obras e serviços públicos no 

âmbito do Município de Dois Vizinhos às custas do erário. 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

em 04 de março de 2022.  

 

  

 

Juarez Alberton 

Vereador Proponente 


