NOTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
A ADESA – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Araripe vêm a público,
expressar INSATISFAÇÃO ao descaso por parte do Governo do Estado de Pernambuco
em se tratando da falta de compromisso em manter as rodovias da região do Sertão do
Araripe em bom estado de conservação. Tratamos neste caso especificamente da PE
576 que liga o município de Ipubi ao entroncamento da BR 316 na cidade de Trindade,
passando pelo município de Ouricuri, a conhecida RODOVIA DO GESSO, um trecho de
18,8 km. Há anos que carece de uma recuperação asfáltica total, estando quase
intransitável. Através desta rodovia passa mais de 70% de todo gesso in natura e
calcinado produzido no Brasil. No ultimo dia 13 de novembro, o Governo através do
DER-PE publicou Edital para licitação da obra de recuperação, CONCORRÊNCIA Nº
008\2020 Processo Nº 0591\2020. A informação que temos é que a sessão marcada
para o dia 30 de dezembro conforme o próprio Edital foi para habilitação das empresas
concorrentes. É de se estranhar o fato, a sessão era para apresentação das propostas e
não simplesmente habilitação, assim são os processos licitatórios normais. EXIGIMOS
por parte do Governo do Estado ESCLARECIMENTO, como também um
posicionamento oficial dos deputados estaduais da região, deputado Antonio
Fernando (PSC) e deputada Roberta Arraes (PSB), todos da base de apoio do
governador Paulo Câmara sobre o trâmite legal do processo licitatório.
Nós que fazemos a ADESA - Entidade Não Governamental, reiteramos o compromisso
com agendas econômicas e sociais da região do Araripe no Sertão Pernambucano, não
admitimos tal descaso com uma importante rodovia que sem sombra de dúvidas traz
grandes benefícios para o polo gesseiro e para a população de uma forma em geral.
Ipubi, 05 de janeiro de 2021.
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