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REQUERIMENTO Nº   376   / 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 de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços 

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

construção de rotatória em andamento na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, em frente ao 

Supermercado G Barbosa: 

1. Apresentação do Projeto de Drenagem Pluviométrica; 

2. Apresentação do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa 

responsável pela execução da obra. 

Justificativa: 

 A referida obras está em execução há alguns meses e nesse período vem causando 

transtornos para todos que precisam transitar pelo local. As reclamações da população já 

vinham se acumulando, entretanto a semana em curso os problemas se acentuaram com as 

fortes chuvas que caíram em nossa cidade e causaram grandes transtornos tanto para quem 

transita pelo local, quanto para moradores da região.  

 Segundo relatos os problemas tem sido ocasionados devido a mudanças realizadas no 

que diz respeito a drenagem pluviométrica, que mostrou-se altamente ineficiente em garantir o 

escoamento do volume das águas pluviais, e devido a essa falha, e como a rede de drenagem 

deveria se comunicar vários bairros vizinhos sofreram as consequências. 

 Tendo em vista que a obra ainda se encontra em andamento é fundamental que haja um 

esforço liderado pela gestão municipal em sanar o problema para que a população que está 
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sendo afetada não continue sofrendo os impactos de erros cometidos durante uma obra 

realizada com dinheiro público.  

 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2020. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 


