
REQUERIMENTO Nº 015/2022 
 

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

Executivo Municipal solicitando informações e documentos a 

respeito das providências administrativas ou judiciais adotadas pelo 

Município de Dois Vizinhos em razão das possíveis irregularidades 

na execução das obras de pavimentação contratadas a partir das 

licitações na modalidade concorrência nº 010/2020 e 012/2020. 

 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais e regimentais, requer-se o envio de 

ofício ao Poder Executivo de Dois Vizinhos solicitando informações a respeito das providências 

administrativas ou judiciais concretamente adotadas pela Administração Pública Municipal, em 

virtude das possíveis irregularidades na execução das obras de pavimentação asfáltica sobre pedras 

irregulares, incluindo serviços preliminares de terraplanagem, base/sub-base, revestimento, 

sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos, que constituem o objeto dos Contratos de 

Empreitada de Obra Por Preço Global nº 150/2020 e 158/2020. 

Para tanto, pede-se especificamente que seja certificado pelo Poder 

Executivo Municipal: a) se foi realizado algum tipo de estudo técnico que ateste o atendimento ou 

a inobservância das especificações técnicas contratuais; e b) se foi adotada alguma diligência 

tendente a resolver as possíveis inconsistências ou ao menos responsabilizar a empresa contratada 

pelos defeitos da obra, apresentando a correspondente documentação comprobatória. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As informações e os documentos ora requeridos são estritamente 

necessários para o pleno desempenho da função fiscalizatória inerente à atividade parlamentar 

exercida pelo vereador signatário, especialmente visando esclarecer quais exatamente foram 

providências adotadas pela Administração Pública Municipal com relação às prováveis 

irregularidades na execução dos contratos acima referidos. 

Vale ressaltar que as supostas inconsistências entre os instrumentos 

convocatórios, respectivos contratos e as obras efetivamente realizadas já foram 

pormenorizadamente expostas por meio do Requerimento nº 044/2021 desta Câmara de 

Vereadores, que segue anexo ao presente expediente.  

Dessa forma, agora questionamos quais foram as medidas 

concretamente adotadas pela Administração Pública com a finalidade de verificar, por meios 

técnicos, as exatas violações às disposições contratuais durante a execução das obras, assim como 

para tomarmos ciência se já houve alguma iniciativa idônea para finalmente resolvê-las e para 

responsabilizarmos todos os agentes que deram causa a eventuais prejuízos ao erário e também 

causaram riscos à integridade física e à segurança dos nossos munícipes. 

Plenário da Câmara de Vereadores, 

em 11 de maio de 2022. 

 

 

 

Francisco Peretto 

Vereador 


