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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

 

REQUERIMENTO Nº  123 / 2020. 

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, bem como a Secretária de Educação, Cultura e 

Esportes, Senhora. Margareth Pereira Costa, para que prestem as seguintes informações 

referentes ao projeto de construção de salas de aula em unidades escolares no município: 

1. Que seja apresentado o projeto das obras; 

2. Que seja demonstrada qual a fonte de financiamento do projeto; 

3. Que seja aprestada cópia do Contato 26/2019, e outro que sejam vinculados ao 

projeto; 

4. E que seja informado quantas salas de aula estão previstas de serem construídas 

no município, indicando qual a unidade escolar, bairro e o valor previsto para a 

construção das salas de aula; 

Justificativa: 

 Uma das principais preocupações de qualquer indivíduo seja gestor público ou não, 

que busque o mínimo de cuidado com o povo, é sem sombra de dúvidas a educação.  

 Nesse sentido alguns comunitários dos bairros Vila Eduardo e Vila Vitória buscaram o 

Mandato Coletivo em busca de informações a cerca das obras que estão sendo realizadas nos 

respectivos bairros. Em ambos os locais as obras são para a construção de salas de aula em 

unidades escolares já existentes. 

 Motivados pela provocação de petrolinenses, apresentamos o presente requerimento e 

nos somamos a essa reivindicação por entendermos como fundamental a transparência com a 

utilização dos recursos públicos, bem como a transparência com o desenvolvimento de ações 

na área de educação, que é tão importante para o desenvolvimento de nossas crianças. 

 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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