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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº 240/2019          

 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, 

após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, solicita ao Senhor Presidente 

Osório Siqueira, uma  

Audiência Pública, dia e horário a combinar posteriormente, para discutir a situação das 

localidades não atendidas pelo Correios na zona urbana do municípios de Petrolina. Para tanto, 

requeremos que sejam tomadas as devidas providências no que se refere ao convite para 

participação das seguintes autoridades, entidades e movimentos: 

 

1- Ministério Público Federal; 

2- Ministério Público do Estado de Pernambuco; 

3- Defensoria Pública do Estado de Pernambuco;  

4- Prefeito Municipal de Petrolina; 

5 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 

6 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos; 

7 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; 

8 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Milhares de moradores do nosso município vêm sendo prejudicados pelo atendimento deficiente 

por parte dos Correios. Não é raro encontramos localidades que tem dificuldade para entrega de 

correspondências por parte do órgão, ou ainda pior, algumas localidades onde, nem sequer, o 

serviço é prestado. 

Diante dessa situação, várias denúncias vinham sendo feitas, tanto a este gabinete, quanto a outros 

órgãos, entre eles a Defensoria Pública da União, que se manifestou por meio de ofício, 

encaminhada ao nosso gabinete, por meio do Defensor Público Federal, Marcelo Pontes Galvão, 

com o objetivo de solicitar apoio para a realização de uma audiência pública nessa casa, com a 

coordenação conjunta da Defensoria Pública da União e da Câmara de Vereadores, com a 

finalidade de colher informações e buscar soluções quanto ás localidades não atendidas pelos 

Correios na zona urbana do município de Petrolina-PE. (referência do Processo de Assistência 

Jurídica – PAJ 2016/066-00221) 

  

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2019.  

 

 

GILMAR SANTOS 

Vereador 

 


