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REQUERIMENTO N° 009/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações a respeito do andamento das obras da 1a 
Fase da pavimentação das vias e logradouros da 
Cidade. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

No final do ano de 2019, a Administração Municipal iniciou a tão 
sonhada pavimentação de vias da Cidade, que já contemplou ruas e avenidas do 
Bairro Jardim Alvorada e Jardim Cidade Nova. 

Ao ver a execução desses serviços a todo vapor inúmeros munícipes, 
que aguardam ansiosos a pavimentação das ruas onde moram, buscam 
informações a respeito da conclusão dessa fase, do início da próxima e de quais 
ruas serão inicialmente contempladas. 

Ante o exposto, com a finalidade de poder transmitir corretamente as 
informações quando questionado, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, com 
base no Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgãnica do Município, atendidas 
as formalidades regimentais, que informe a esta Casa de Leis, o quanto segue: 
1. Como está o andamento das obras de pavimentação nessa primeira fase? 

Estão dentro do cronograma previsto? Quantas ruas e avenidas já 
receberam o calçamento e quantas ainda devem ser contempladas com 
esse importante benefício nessa fase? 

2. Qual o prazo previsto para a conclusão das obras nessa primeira etapa? 
3. A Administração Municipal já tem previsão para o início da segunda fase 

das obras de pavimentação? Quais ruas e avenidas serão contempladas 
nessa nova etapa? 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Janeiro de 2020. 
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