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OFÍCIO n°  168/2021 GAB/SJDH 

 

Recife, 08 de abril de 2021.  

Ao Exmo. Senhor  
JOSINALDO BARBOSA DE ARAÚJO, 
Presidente da União dos Vereadores de Pernambuco – UVP, 
Rua Altino, nº19, Madalena, Recife/PE,  
CEP 50610-140 
 
C/C 
 
HOTEL CANARIU´S D´GAIBU 
Av. Grinaldo de Souza Leão, nº 329 

Lot. Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho-PE 

 

Assunto: Notificação para SUSPENDER IMEDIATAMENTE o Evento – Eleições da entidade de 
representação dos vereadores de Pernambuco marcado para o dia 12 de abril de 2021. 

 

Senhor Presidente,  

 

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o presente Ofício expedido por este 

órgão no qual antecipa a preocupação acerca do evento referente às eleições da entidade de 

representação dos vereadores de Pernambuco – UVP – União de Vereadores de Pernambuco, que 

está marcada para o próximo dia 12 de Abril de 2021 a se realizar nas dependências do Hotel 

Canariu’s D’Gaibu, no município de Cabo de Santo Agostinho. 

Primeiramente faz-se necessário fazer uma breve explanação acerca da autuação da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos através do PROCON PE, durante todo esse período de 

Epidemia de Covid-19, especificamente quanto ao combate de ações que aumentam a disseminação 

do vírus, assim como, acompanhamento e fiscalizações de cumprimento dos Decretos voltados para 

o combate da pandemia. 

Desde o início do estado de calamidade de saúde pública, este órgão decretado como 

essencial pelo governo do estado de Pernambuco vem empreendendo todos os esforços para 

garantir a saúde, segurança e vida da população pernambucana. 

http://www.procon.pe.gov.br/
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Foram diversas ações preventivas, ações fiscalizatórias, ações de atendimento presencial 

quando permitido e virtual quando se fez necessário, aberturas de procedimentos administrativos 

para cumprimento de normas e decretos vigentes. 

Ressalte-se que, embora este órgão possua o poder de polícia administrativa, podendo agir 

pautado nos termos do art. 56 e seu parágrafo único do CDC, diante do cenário que estamos 

vivenciando e tendo como maior preocupação ações preventivas e ações de resguardar vidas, 

indagamos possível situação que deverá ocorrer: 

 Sabendo-se que no dia 12 de abril de 2021, em havendo as eleições convocadas por esta entidade 

a ser realizada no período das 07h às 13h, com significativo número de votantes, é de se observar 

que haverá fatalmente aglomeração de pessoas no espaço; 

 Sabendo-se ainda que eventos públicos ou privados em espaços de qualquer natureza, 

incluindo hotéis, encontram-se terminantemente proibido pelo art. 6º do Decreto Estadual nº 

50.470/2021; 

 Sabendo-se ainda que a aglomeração de pessoas sempre foi o maior risco e desafio para combate 

do vírus e da pandemia, e que neste atual momento de crescimento significativo dos casos de 

pessoas infectadas, toda ação preventiva de cuidados é essencial; 

 Sabendo-se que o distanciamento social, diga-se de passagem, vem sendo recomendado pelos 

especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente eficaz na tentativa de 

diminuir a curva de transmissão do coronavírus, e que em um momento extremamente delicado da 

saúde pública, todas as medidas preventivas adotadas e mecanismos empenhados são essenciais 

para conter o avanço do vírus; 

Ressalte-se que os órgãos fiscalizadores do estado, vem cumprindo sua missão nesse 

momento de Pandemia, empenhando todos os esforços de forma preventiva e quando necessário 

punitiva para o cumprimento efetivo das determinações das autoridades sanitárias e das 

determinações legais, visando sempre à redução efetiva do risco de contágio.  

Diante de todo o exposto, vem através deste Ofício, emitir notificação quanto à 

SUSPENÇÃO IMEDIATA da convocação das eleições previstas para o dia 12/04/2021, dando amplo 

conhecimento da referida suspensão em todos os meios de divulgação necessários, com vistas a não 

realização do referido evento por estar terminantemente proibido por Decreto Estadual, que tem 

como objetivo prevenir e evitar aglomerações em todo o estado de Pernambuco. 

http://www.procon.pe.gov.br/
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Para tanto, informamos que o descumprimento do referido decreto poderá ensejar as 

penalidades cabíveis, sugerimos, desta feita, a remarcação do referido evento para uma data futura 

conforme autorização de decreto estadual autorizador. 

Atenciosamente,  

 
 

PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA 
Secretário de Justiça e Direitos Humanos da SJDH/PE 

 
 

HELDER RÔMULO ARAUJO DE MENESES 
Gerente Geral do PROCON PE 

 
 

MARIA DANYELLE SENA 
Gerente de Fiscalização do PROCON PE 

 

http://www.procon.pe.gov.br/

