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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº  0373  / 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, bem como o Secretario Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e 

Serviços Públicos da Fazenda, Sr. Fred Machado, para que prestem as seguintes informações 

referentes a obra de drenagem realizada na Rua Tarsila do Amaral, no bairro Vila Eduardo: 

1. Que seja apresentado o projeto executado na obra; 

2. Que seja apresentada a cópias do contrato firmado para a execução da obra; 

3. E que seja apresentada uma explicação a cerca do problema que persiste, 

mesmo após a execução da obra que buscava corrigir o problema de drenagem 

na localidade. 

Justificativa: 

 Há cerca de três anos, foram realizadas obras de drenagem no bairro Vila Eduardo. 

Entretanto o que deveria servir para melhorar a capacidade de drenagem de água no local se 

mostrou altamente ineficaz. 

 A obra realizada deveria beneficiar todo o bairro. Entretanto após o fim da obra os 
transtornos passaram a ser em alguns momentos ainda maiores de antes da execução da obra. 

 Em alguns momentos vários pontos dos bairros citados registram um grande acúmulo 

de água que não consegue ser drenada pelo sistema disponível nos bairros. Em várias ocasiões 

moradores tem se deparado com acúmulo de água dentro de suas casas, o que além dos danos 

que podem ser causados, acarreta a possibilidade de contaminação dos comunitários. Uma das 

situações mais critica é a encontrada na Rua dos imigrantes, que tem registrado um imenso 

acúmulo de água pluvial nos últimos dias. 

 Nesse sentido apresentamos o presente requerimento para que as informações 

relacionadas à obra em questão possam ser analisadas para que respostas possam ser 

fornecidas para os moradores do bairro Vila Eduardo. 

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, 05 de novembro de 2020. 

  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

                    Vereador 
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