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REQUERIMENTO Nº 111 /2021 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretária de Fazenda e Planejamento, Senhora. 

Lucivane Lima,  para apresentarem à Casa Plínio Amorim,  respostas sobre a situação dos 

contratos de aluguel de imóveis firmados pela Prefeitura de Petrolina: 

1. Que seja apresentada a relação dos imóveis alugados pela gestão municipal, com cópia 

dos contratos e destinação dada a cada um deles; 

2. Que seja apresentada, caso haja, relação de imóveis de propriedade da Prefeitura de 

Petrolina e que estejam alugadas para terceiros, e que os respectivos contratos sejam 

apresentados.                   

JUSTIFICATIVA: 

 Em uma gestão que preze por garantir mecanismos de transparência, é fundamental que se tenha 

sempre como norte a constante referência de que toda gestão pública é sustentada e mantida com 

o dinheiro vindo dos impostos pagos pelos contribuintes, ou seja, é fundamental que a 

atualização desses recursos sempre esteja pautada pela transparência. 

Considerando a importância dos espaços físicos para a boa prestação dos serviços públicos, bem 

como, a transparência quanto aos investimentos direcionados para o seu uso, torna-se 

fundamental que a gestão municipal cumpra a lei estadual Nº 16.811/2020, que torna obrigatória, 

no âmbito do Estado de Pernambuco, em prédios públicos alugados, a instalação e manutenção 

de placa informativa, em local visível, contendo as devidas informações acerca do contrato de 

aluguel firmado, bem como a  Lei municipal nº 3.214/2019, que determina a obrigatoriedade de a 

gestão municipal incluir os dados sobre o patrimônio imobiliário público municipal na 

plataforma digital do Poder Executivo, ou seja, no Portal da Transparência, bem como de tornar 

transparente a contratação dos imóveis alugados pela municipalidade, com informações sobre a 

localização, finalidade e dados do contrato de locação, por exemplo. 

Nesse sentido apresentamos o presente requerimento com o intuito de podermos 

compreender qual o atual volume de imóveis relacionados a contratos de aluguéis junto à 

prefeitura de Petrolina, e como tem se dado a utilização desses imóveis. 

 Ainda, com na base na força da lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), 

contamos com a célere apresentação das informações solicitadas.  

Sala das Sessões, 30 de março de 2021. 
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