
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  203 / 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
Prefeito Miguel Coelho, interceder junto à Secretária de Infraestrutura e Mobilidade, Sr. Fred
Machado, para que prestem as seguintes informações sobre a obra de realizada na Rua 12, do
bairro Mandacaru:

1. Que seja apresentado o cronograma para a execução da obra;
2. Apresentação do contrato firmado para a realização da obra;
3. Que sejam fornecidas explicações para os problemas que ocorreram na obra.
4. Verificação da instalação de banheiros para os funcionários que trabalham nas

obras;
5. Verificação da existência de local adequado para alimentação;
6. Verificação da disponibilidade de Equipamentos de proteção individual para os

funcionários, bem como dos equipamentos necessários ao combate da covid-19;
7. Que seja realizada testagem para a covid-19 para os trabalhadores da construção

civil no município de Petrolina.

Justificativa:

A responsabilidade com o gasto público deve ser um dos principais pilares de qualquer
administração séria e competente. E uma das formas de verificarmos tal responsabilidade é o uso
eficiente do dinheiro público na execução das obras.

Indo na contramão de tudo isso, temos alguns exemplos em nosso município, um deles é
o que está acontecendo na Rua 12, do bairro Mandacaru, onde foi iniciada uma obra de
calçamento. Entretanto, no decurso da execução da obra foram tantos erros, que se faz
imprescindível solicitar explicações sobre a situação. Primeiro as pedras do calçamento foram
colocadas e o restante do serviço não foi feito o que destruiu o que havia sido instalado
anteriormente. Em seguida o problema foi com a colocação das placas de meio-fio, serviço que
nunca foi finalizado, e atualmente encontram-se no local dezenas de placas que deveriam ser
utilizadas na construção do meio-fio, quebradas, o que além de representa um gasto público
inútil, ainda tem causado transtornos para os moradores da Rua 12.

Diante da situação e com base na lei Nº12. 527/2011 (Lei de Acesso à informação),
esperamos que a Secretaria possa encaminhar respostas para as questões levantadas o mais breve
possível.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR

Praça Santos Dumont, s/n°, Sala 06- Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: gilmarsantos.org – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com



GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

cas

Praça Santos Dumont, s/n°, Sala 06- Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: gilmarsantos.org – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com


