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REQUERIMENTO Nº  300 / 21 

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 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva 

Câmara, informações referentes ao andamento do Projeto de pavimentação da PE-630, 

decorrente de compromisso assinado no dia 21 de agosto de 2019, durante a realização do 

Seminário “Todos Por Pernambuco” realizado em Petrolina-PE: 

1. O processo de licitação já foi finalizado? 

2. Qual a situação atual do tramite para a realização da obra? 

3. Qual a previsão de início da obra? 

JUSTIFICATIVA: 

 Há cerca de 40 anos no sertão pernambucano a população pleiteia a pavimentação da PE-

630, que é uma importante via no Sertão Pernambucano, e interliga importantes cidades da 

região. 

 A pavimentação da PE-630 é de fundamental importância para garantir a aceleração do 

desenvolvimento econômico aos seis municípios do estado de Pernambuco ligados pela estrada – 

Petrolina, Afrânio, Dormentes, Santa Filomena, Ouricuri e Trindade, com grande potencial para 

dinamizar a economia regional, e fortalecer o PIB estadual e nacional graças ao escoamento da 

fruticultura, caprinocultura, além de outros inúmeros benefícios para a região. 

 Já foram realizadas oito audiências públicas que discutiram o tema e em agosto de 2019, 

durante uma atividade realizada pelo Governo Estadual em Petrolina, o Governador do Estado 

assinou a autorização de elaboração do projeto executivo de implantação da Rodovia PE-630, 

que possui uma extensão de 148 km. 

 Entretanto, até o momento não foi dado início a obra, o que vem gerando uma série de 

questionamentos por causa da morosidade para que os tramites burocráticos sejam finalizados e 

finalmente o serviço possa começar a ser executado. 

Contamos com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, para que 

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), esperamos que o Governo do Estado de 

Pernambuco possa apresentar as informações solicitadas o mais breve possível. 

Sala das sessões, 08 de junho de 2021. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

VEREADOR          cas 


