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Requerimento Nº 31/2021 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento Interno, que 

seja solicitado ao Poder Executivo informações sobre obras inacabadas, na Rua Pau Brasil, no 

Bairro Vale Verde.  
Em visita requisitada pelos moradores, me deparei com uma situação de completo 

abandono, descaso e desperdício de dinheiro público. 

Em anexo acompanham as fotos que comprovam que o material necessário para o 

término da obra se encontram abandonados no local desde meados de 2020. É possível ver também a 

péssima qualidade das valas, inclusive, já deterioradas onde já se encontra o calçamento. E também, a 

falta de manutenção da capina na rua. 

Em relato, os moradores disseram que o motivo alegado por funcionários da prefeitura 

sobre a paralisação foi o de que seria necessária a instalação de bueiros no local antes do término do 

calçamento.  

Ao meu ver, antes da pavimentação já deveria estar contemplado no projeto a capitação 

de águas pluviais, e não ser adicionado durante a execução da obra. O que comprova a falta de 

planejamento e a total desorganização na realização dos serviços. 

A obra nesta rua se encontra inacabada em três pontos, em seu início (saindo na Rua das 

Hortências), meio (Paralela a Rua da UBS) e em seu final. 

Diante do que, requeiro: 

1 – Que seja apresentado os empenhos de pagamento, prazos de conclusão da obra e as 

respectivas medições conforme cronograma físico e financeiro; 

2 – A justificativa e o motivo da paralisação, e que também, seja informado o prazo para 

o termino das obras; 

3 – A instalação de sistema de capitação de águas pluviais e bueiros; 

4 – A Limpeza e capina em toda a extensão da rua. 

 

 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 12 de março de 2021. 

 

 

 

 

FELIPE COSTA FRANCO VIEIRA 

-Vereador- 

 


