
REQUERIMENTO Nº 021/2022 

 

Súmula: Requer o envio de expediente ao Poder Executivo 

Municipal solicitando informações e documentos a respeito das 

obras de pavimentação asfáltica realizadas em âmbito local. 

 

Senhores Vereadores, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o vereador que 

abaixo subscreve requer o envio de expediente ao Poder Executivo Municipal solicitando as 

seguintes informações: 

 

a) Relacione todas as vias públicas municipais que receberam pavimentação asfáltica 

durante a atual gestão e cujas as obras já se encontram completamente concluídas; 

b) Informe as vias que se encontram com obras de pavimentação asfáltica em curso, bem 

como as vias que já foram contempladas em licitações já realizadas ou em andamento 

para futuras contratações de obras ou serviços de pavimentação; 

c) Certifique se existe algum estudo ou planejamento para a seleção das vias que serão 

futuramente pavimentadas. Em caso afirmativo, informe quais vias públicas se projeta 

contemplar com pavimentação asfáltica até o final da atual gestão; e 

d) Esclareça o valor total efetivamente despendido até o presente momento com obras de 

pavimentação asfáltica durante os últimos dois exercícios financeiros, bem como 

informe, se possível for, o valor total que se projeta investir a esse título em futuras 

pavimentações durante esse governo.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

É fato público e notório que o Município de Dois Vizinhos, nos 

últimos anos, tem realizado inúmeras obras de pavimentação asfáltica espalhadas por todo o nosso 

território.  

Nesse sentido, com o objetivo de conferirmos maior transparência e 

publicidade para as contratações realizadas pelo Poder Público local, sobretudo para que a nossa 

população tome conhecimento acerca das vias que já foram ou que ainda serão contempladas em 

obras de pavimentação nessa gestão, além de outras informações correlatas de interesse público, 

solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente requerimento. 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 26 de agosto de 2022. 

 

 

Deolino Benini Junior 

Vereador 


