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REQUERIMENTO Nº  034/2021.        

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, 

requer a Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido 

o Plenário, solicita ao Senhor Presidente da Câmara Municipal Aero Cruz, que 

seja realizada Audiência Pública, por meio remoto para discutir importantes 

questões necessárias e urgentes relativas ao bairro Jardim Petrópolis. Para 

tanto, requeremos que sejam tomadas as devidas providências no que se 

refere ao convite para participação das seguintes autoridades, entidades e 

movimentos: 

1. Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel Coelho; 

2. Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade – Fred 

Machado; 

3. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 

Emício Júnior; 

4. Gerência Regional da COMPESA – Marcelo Guimarães; 

5. Superintendência Regional da CODVASF – Aurivalter Cordeiro;  

6. Associação de Moradores do bairro Jardim Petrópolis; 

7. Confederações de Associações de Bairros 

8. Senadores por Pernambuco 

9. Deputados Federais por Pernambuco 

10. Deputados Estaduais por Pernambuco 

11. Ministério Público Estadual – promotorias de Direitos  

       Humanos e Meio Ambiente 

12. Conselho das Cidades 

13. Conselho Popular de Petrolina 

14. Representação de arquitetos e urbanistas 
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JUSTIFICATIVA: 

 O bairro Jardim Petrópolis, vem enfrentando grandes e graves 

problemas que afetam toda a sua comunidade, a citar: inexistência do 

saneamento básico, problemas de regularização fundiária, ameaças de 

despejos em alguns terrenos, entre outros. Com as chuvas dos últimos dias o 

problema relacionado a drenagem de água também se agravou 

profundamente. 

 Diante de tantas dificuldades que sacrificam toda uma comunidade,  é 

imprescindível que a Casa Plínio Amorim, composta por representantes do 

povo petrolinense, lance mão de todos os meios possíveis e necessários para 

garantir qualidade de vida para a população. 

 Os problemas relacionados ao saneamento básico, entre os quais está 

a drenagem de águas fluviais, é muito comum em todo o município. Porém, a 

situação do Jardim Petropólis exige uma resposta urgente por se tratar de 

área permeada por ambiente bastante desequilibrado e insalubre.  

 Nesse sentido contamos com a compreensão dos nobres colegas para 

a aprovação deste requerimento e assim, conjuntamente, discutirmos 

soluções para os problemas enfrentados por essa comunidade de maioria 

trabalhadora, pobre, negra e, também, de eleitores deste parlamento. 

 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2021.  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 

cas 


