
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  154 / 21

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

Superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –

CODEVASF, Senhor Aurivalter Cordeiro, para que preste as seguintes informações, referente à

obra de calçamento realizada no projeto de irrigação localizado no KM 25:

1. Que sejam apresentadas explicações sobre o fato de que várias das ruas que foram

calçadas não receberam também o serviço de instalação do meio-fio;

2. Que sejam apresentadas explicações para que até o momento ainda estejam presentes nas

ruas calçadas materiais provenientes da obra;

3. Que seja informado o porquê da obra ter sido realizada sem a prévia instalação do serviço

de saneamento básico no local;

4. Que seja apresentado um prazo para realização dos serviços que busquem corrigir os

problemas encontrados no local;

5. Qual o valor estimado para a realização da obra e qual o valor total utilizado para

execução da mesma, e qual a origem dos recursos empregados;

6. Cópia do contrato celebrado com a empresa responsável pela execução da obra;

7. Que seja apresentado o projeto da obra, juntamente com o detalhamento de materiais

utilizados por rua;

8. Lista de todas as ruas pavimentadas.

Justificativa
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O saneamento junto do calçamento de vias é uma das grandes demandas do povo de

Petrolina. Infelizmente ainda encaramos uma realidade aonde em boa parte da cidade esses

serviços não chegam. Em especial, em áreas mais periféricas ou afastadas do centro da cidade,

como por exemplo, os distritos de irrigação.

Com base nesse cenário entendemos como fundamentais obras como a que foi realizada

pela CODEVASF, no distrito de irrigação localizado no KM 25, que foi responsável pelo

calçamento de diversas ruas, e obviamente foi uma obra recebida com bastante entusiasmo pela

população local.

Ocorre que com o final da obra alguns problemas foram apontados pelos comunitários:

diversas ruas ficaram sem receber o serviço de instalação do meio-fio, e em várias das ruas

calçadas ainda é possível encontrar restos de materiais da obra, fatos que vem causando

transtorno para os moradores.

O problema mais grave é devido ao fato de que a obra de calçamento foi feita sem que

antes fosse realizado o serviço de instalação do saneamento básico local, o que tem feito com

que, mesmo com pouco tempo da execução da obra, o calçamento já esteja sendo deteriorado

devido à ausência de saneamento básico.

E fundamental que CODEVASF, responsável pela execução da obra, apresente

explicações sobre a situação encontrada no local, bem como informe quando os problemas serão

corrigidos.

E 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, 20 de abril de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR
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