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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº 374 / 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, interceder junto ao Secretario de Infraestrutura, Mobilidade e 

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

obra de drenagem e pavimentação que está em andamento na Rua 13, do bairro Pedro 

Raimundo: 

1. Apresentação do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa 

responsável pela execução da obra; 

2. Explicações para os motivos que levaram a paralização por dois meses e 

consequentemente ao atraso na conclusão da obra, que tinha previsão inicial de ser 

finalizada em julho; 

3. E qual a previsão atual de entrega da obra. 

Justificativa: 

 A comunidade do bairro Pedro Raimundo vem sofrendo há meses com a obra que está 

sendo realizada e que deveria tem sido concluída em julho de 2020. Ocorre que aquilo que 

deveria ser a solução de um antigo problema vem causando transtornos para os moradores. 

O problema da drenagem que deveria ser corrigido com a obra, nesse momento está 

causando uma grande dificuldade, devido o grande volume de água que vem caindo na cidade, 

e consequentemente agravando a situação em que se encontram os moradores da Rua 13. 

  É fundamental que a gestão municipal forneça as informações solicitadas para que 

possamos compreender os motivos dos atrasos na execução dessa importante obra para a 

comunidade. E esperamos que paralelamente seja dada a devida solução ao problema da 

drenagem no local e que assim possa garantir segurança e tranquilidade para a população, em 

especial em períodos de fortes chuvas, que já tem seus impactos conhecidos por toda a 

população. 

E com na base na força da lei 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), contamos 

com a célere apresentação das informações solicitadas. 

 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2020. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 


