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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº   121 / 20 

 

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 ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Senhor Fred Machado, para que prestem as 

seguintes informações referentes as obras de pavimentação realizadas no município de 

Petrolina: 

1. Que seja apresentada a lista de todas as ruas pavimentadas no município no 

período de Janeiro de 2017 a Maio de 2020, com os seguintes dados: 

 Nome da rua e bairro em que está localizada; 

 Origem do recurso empregado; 

 Data em que a obra foi iniciada; 

 Data da conclusão da obra; 

 Empresa responsável pela execução da obra. 

Justificativa: 

Uma das principais campanhas de divulgação das ações do Governo Municipal que 

vem sendo fortemente realizada são as obras de pavimentação em vários bairros de Petrolina. 

Compreendemos que esse serviço é de extrema importância e é uma grande demanda da 

população petrolinense. 

Nosso objetivo ao apresentarmos o presente requerimento é ter informações que nos 

ajude a compreender qual o quadro atual dentro do município no que se refere à pavimentação. 

Para isso é fundamental que possamos ter acesso às informações solicitadas, pois essas 

dão uma real dimensão do quanto e como foi investido o recurso público do povo de Petrolina. 

Contamos ainda, com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, 

no sentido de aprovarem o presente requerimento em respeito ao povo de Petrolina e de 

acordo com o previsto na lei nº 12.527 (Lei de acesso à informação). 

 

Sala das Sessões, 16 de junho de 2020. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
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