
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº 343 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora
após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado do Gerente
Regional da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, Senhor Marcelo Guimarães,
para que preste as seguintes informações:

1. Qual o valor arrecadado pela Compesa, oriundo da prestação de serviços dentro do
município de Petrolina, no período de 2017 a 2021;

2. Qual o valor recebido pela Compesa por outras fontes para realização de serviços
e/ou obras no município de Petrolina no período de 2017 a 2021;

3. Detalhamento dos investimentos realizados pela Compesa no município de Petrolina
no período de 2017 a 2021;

4. Detalhamento das áreas, bairros, lotes e loteamento que são de competência da
Compesa e das que são de competência da Prefeitura de Petrolina.

JUSTIFICATIVA:

Há muito tempo a população de Petrolina vem sofrendo com o conflito sobre
responsabilidades, entre a COMPESA e a gestão municipal. Existe uma queda de braço
interminável e que gera muitas dúvidas sobre até onde vai a obrigação da empresa e onde inicia a
responsabilidade da Prefeitura em relação a prestação de serviços básicos e essenciais para o povo.

O mais grave de toda a situação é que o povo petrolinense sai como o maior prejudicado.
Seja com os serviços de má qualidade, de ambas as instituições, seja pela cobrança de tarifas, taxas,
tributos, impostos, que continuam ocorrendo normalmente.

Para que possamos entender melhor como está se dando a prestação dos serviços de água e
esgotamento sanitário em Petrolina, apresentamos o presente requerimento, afim de que a
COMPESA, responsável por parte significativa dessa prestação ao município possa apresentar
informações muito relevantes para a população em geral.

Nesse sentido esperamos poder contar a compreensão das demais Vereadoras e demais
Vereadores no sentido de aprovarem o presente requerimento 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, 22 de junho de 2021.
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