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REQUERIMENTO Nº 063 /2021 

 

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 Secretário de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Senhor Emício Júnior, para que apresentem 

respostas sobre a situação do terreno onde hoje se localiza a Ocupação Santa 

Isabel, no distrito de Nova Descoberta. 

Justificativa: 

 A Ocupação Santa Isabel tem hoje cerca de 300 famílias que vivem uma 

condição de grande vulnerabilidade e que enfrentam uma situação que se arrasta há 

mais de 14 anos e que discute a real propriedade do terreno em que vivem. 

 Há algum tempo a Caixa Econômica Federal emitiu um documento chamado 

CAIXA SEGURO LAR – CERTIFICADO INDIVIDUAL, bem como assinou 

contratos de adesão a um programa de habitação, a maior parte desses documentos 

foram emitidos no ano de 2010 e endossados pelo Presidente da Caixa Econômica 

à época. Acontece que a promessa feita para que o terreno em questão fosse 

destinado à construção de unidades residenciais para as famílias nunca foi 

cumprida, diante disso as famílias decidiram pela ocupação do terreno.  

 O terreno em questão possui 11.2 hectares e conforme o decreto municipal 

nº 050, de 22 de junho de 2006, seria desapropriado para fins de habitação social, 

entretanto nenhuma das gestões municipais tomou as devidas providências para 

que o terreno tivesse sua destinação. 

O mais grave da situação é que a situação é de conhecimento da Prefeitura, 

uma vez que como já relato aqui foi por meio de decreto municipal que se definiu 

pela desapropriação e destinação do terreno, ainda no ano de 2006. Ou seja, se 

passaram 15 anos e nenhuma providência definitiva foi tomada e as famílias 

envolvidas continuam sem nenhuma resposta. 

É fundamental que a Prefeitura de Petrolina apresente informações sobre 

essa situação, uma vez que se trata de centenas de pessoas, entre elas crianças e 
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idosos que tem vivido em condições de extrema vulnerabilidade e passando 

grandes dificuldades pela falta de uma moradia digna. 

Contamos ainda, com a compreensão das demais Vereadoras e  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, 09 de março de 2021. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
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