Brasília – DF, 20 de setembro de 2021.
Senhor Deputado,
Cumprimentamos respeitosamente Vossa Excelência, para
solicitar uma Emenda de Bancada, ao OGU, com recursos para
pavimentação dos 148 quilômetros da PE 630, que interliga os
municípios de Trindade a Petrolina, Distrito de Rajada.
Como é do vosso conhecimento, o CPP – Conselho Popular de
Petrolina e a Comissão Permanente, Todos Pela PE 630, vêm há
anos, lutando pela conclusão dessa PE 630, Rodovia Estadual de
Pernambuco, um sonho dos sertanejos e sertanejas do São Francisco
e do Araripe, obra paralisada há 40 (quarenta) anos, desde 1981.
Salientamos que essa Rodovia, nos seus 148 quilômetros de
extensão, vai beneficiar diretamente, 06 (seis) municípios
pernambucanos, Trindade; Ouricuri; Santa Cruz; Santa Filomena;
Dormentes e Petrolina, os integrando com muitos outros municípios
de Pernambuco e de outros Estados, como o do Ceará, do Piauí e da
Bahia, principalmente, no transporte do minério, da fruticultura, do
gesso da caprinovinocultura, dentre tantos outros produtos
regionais, bem como, abrindo portas para o turismo, educação,
saúde, geração de emprego e renda, em centenas de municípios e
Distritos nordestinos.
No ultimo dia 11 deste mês, o CPP – Conselho Popular de
Petrolina e a Comissão Permanente, Todos Pela PE 630, realizaram
mais um evento em defesa da PE 630, aprovando e encaminhando
ao Governado de Pernambuco, Paulo Câmara, o Ofício nº 630/2021,
cópia anexa, com este pleito que vos passamos às mãos.
Na certeza da prestimosa e costumeira atenção de Vossa
Excelência, antecipamos os nossos agradecimentos.
Atenciosamente,
Deputado GONZAGA PATRIOTA
PSB – PE.
Excelentíssimo Senhor Deputado,
AUGUSTO COUTINHO
DD Coordenador da Bancada Parlamentar de Pernambuco
NESTA.

Santa Filomena, 11 de Setembro de 2021
Of. 630/2021
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Pernambuco
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Recife-PE
Senhor Governador,
Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista a luta pela
pavimentação da PE 630, encampada pelo CPP – Conselho Popular de
Petrolina, que tem abrangência na Bacia do São Francisco, em consonância com
a Comissão Permanente Todos Pela PE 630, composta por entidades Sindicais,
populares, empresariais, religiosas, e dos poderes Executivo e Legislativo, da
área de abrangência da PE 630, que contempla diretamente seis Municípios
(Petrolina, Afrânio, Dormentes, Santa Filomena, Ouricuri e Trindade) e outros
adjacentes, como Araripina, Ipubi e santa Cruz da Venerada, interligando o
Sertão do São Francisco com o Araripe além dos estados do CE, PI e BA,
conforme já é do conhecimento de Vossa Excelência, vem Requerer mais uma
vez do Senhor Governador, enquanto Chefe do Executivo Estadual, a inclusão
da PE 630, no Orçamento Estadual, para garantir os recursos financeiros que
possibilitem viabilizar a pavimentação dessa importante Rodovia, bem como
requerer de Vossa Excelência abrir um canal permanente de comunicação com o
Conselho Popular em Consonância e a “Comissão Permanente Todos Pela PE
630”, para discussão e acompanhamento da implementação das obras de
engenharia da PE 630, a partir da elaboração do Projeto, conforme
compromisso assumido no “Todos Por Pernambuco”, realizado em Petrolina, de
elabora o Projeto da PE 630, anunciando recursos da ordem de cinco milhões, o
que nos deixou bastante confiantes.
Ficamos sabendo da Licitação aberta pelo Sr. Governado para dar início
ao Projeto da PE 630, o que nos deixou bastante otimistas, mais ao mesmo
tempo julgamos insuficiente pois atende apenas aproximadamente 13 km dos
148 Km o que na prática nos faz questionar e duvidar do compromisso assumido
por Vossa Excelência no “Seminário Todos Por Pernambuco” realizado em
Petrolina. Por isso Sr. Governador, Paulo Henrique Saraiva Câmara, Vimos
apelar para o bom senso e compromisso de Vossa Excelência assumido na sua
caminhada do Seminário Todos Por Pernambuco, de elaboração do Projeto da
PE 630 na Integra.
Contando com o empenho de Vossa Excelência para realização dessa
importante obra, que vai alavancar o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Estado de Pernambuco e em particular dos Sertões do São Francisco
e do Araripe, pela PE 630, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,
ROSALVO ANTONIO DA SILVA
Coordenador Geral do CPP - Conselho Popular de Petrolina
JOSÉ MANUEL DE SOUZA
Coordenador da Comissão Todos pela PE 630
GEANDO COELHO DE VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Santa Filomena

