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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 24/2019 

 
 
 
 
 A vereadora abaixo subscrita, vem, perante os nobres colegas vereadores, 
apresentar o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, destacando o dever de 
fiscalização do Poder Legislativo sobre o Executivo Municipal e com 
fundamentação no inciso VI do artigo 106 do Regimento Interno e inciso XX do 
artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, requerendo, após aprovação em Plenário, 
que o mesmo seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal.  
 
 Encaminha à Vossa Excelência, sr. Prefeito Municipal, para que 
SOLICITE ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER-RS) o 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO para que dentro dos prazos legais nos prestem 
as seguintes informações: 
        a) Que nos seja informado as razões da paralisação das obras de 
pavimentação e asfaltamento da ERS-437 e 448 que liga Antônio Prado à 
Nova Roma do Sul. 

b) Além disso, que seja informado o valor global licitado para a 
referida obra, qual a previsão de término da obra, o valor dispendido pelos 
cofres públicos até o presente momento e, também, se o valor investido 
até o momento será em vão. 
 

 

Justificativa: O motivo de tal pedido se dá pela importância estratégica da 

rodovia, bem como todos os benefícios aos moradores e usuários, além do papel 
atribuído à vereança, de fiscalização do uso de recursos públicos. Considerando 
os fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância da medida 
sugerida, a Vereadora Marina Panazzolo requer seja remetida, após a devida 
tramitação regimental, o presente Pedido de Informações aos seus destinatários, 
para que sua finalidade seja realizada dentro do prazo final estabelecido por lei.   

 

 
Nova Roma do Sul/RS,19 de junho de 2019. 

 
 
 
 

Marina Panazzolo 
Vereadora PT 
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