
                                                         

                       
ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL                                            
CÂMARA MUNICIPAL DE 
OSÓRIO 

      GABINETE DO  VEREADOR 
LUIS CARLOS “COELHÃO” 
ALIARDI

 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO:                                  Nº ________ 
2022. 
 AUTOR: VER. LUIS CARLOS “COELHÃO” ALIARDI 
 ENTRADA: 
 ENVIADO POR:                            
 RESPONDIDO:_____________________________________________

SENHOR PRESIDENTE:

O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na 

forma regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo solicitação, para que 

seja remetido a este que requer, de forma discriminada e com parecer técnico, 

informações a respeito do “Controle de Espessura do Pavimento Asfáltico” rea-

lizado nas Estradas do Morro da Borúsia, neste município.

                                                 Justificativa

                             A referida solicitação se faz necessária por este vereador atender
chamado de moradores locais, visitando as obras que foram realizadas no referido
bairro citado acima. 

                             E também, para que este vereador possa transmitir com maior es-
clarecimento a comunidade osoriense,  e esta casa, tenha os devidos dados para
uma maior forma de conhecimento, controle do serviço prestado pela empresa con-
tratada e uso do dinheiro público.

                            Sendo assim, solicito informação com parecer e informação técni-
ca do responsável.

                            Certo da atenção, desde já agradeço, coloco-me a disposição para
maiores esclarecimentos, e fico no aguardo do devido retorno.

                                                                 Sala de Sessões em 12 de abril de 2022. 

                                  

                                                    Luis carlos Coelhão  
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