
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº 368/ 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 consignado por
esta Casa Legislativa Moção de Aplausos à Comissão Permanente Todos pela PE-630, através
do seu Coordenador-Geral, José Manoel de Souza – Zezinho de Mindu, pela sua constante
mobilização em torno da pauta da PE-630.

Justificativa:

Há cerca de 40 anos a nossa região acompanha o desenrolar do debate a cerca da PE-630,
que 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.

Até o momento já foram realizadas nove audiências públicas que discutiram o tema, tendo
a última sido realizada em 21 de junho deste ano. 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 transtornos, há
décadas, para quem trafega pela estrada e também para o setor produtivo local. Esse debate vem
sendo conduzido publicamente pela Comissão Permanente Todos Pela PE-630, que há anos vem
dispensando todos os esforços possíveis para dialogar com a população sobre a importância da
pauta, e também pressionado o Poder Público para que a obra possa enfim ser realizada.

Contudo, após muita mobilização e pressão feita por todas e todos que constroem essa luta,
foi dada a sinalização, pelo Governo do Estado, de que no ano de 2022 a obra será iniciada.

Apresentamos a presente Moção de Aplauso a fim de felicitar a Comissão Permanente
Todos Pela PE-630 pelos esforços contínuos de mobilização em torno de uma pauta tão importante
não só para Petrolina, mas para a região. E também para ressaltarmos a necessidade de que a
sociedade como um todo, incluindo a Casa Plínio Amorim se somem a esse esforço coletivo.

Sala das Sessões, 29 de junho de 2021.
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