
Requerimento Nº: 246 / 2021

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA

INFRAESTRUTURA DE FORTALEZA-CE, NA PESSOA DO ILMO.

SENHOR SECRETÁRIO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES A RESPEITO

DOS FATOS QUE MOTIVARAM NA DEMORA DA CONCLUSÃO DAS

OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA

AVENIDA DIONÍSIO LEONEL ALENCAR, BAIRRO PEDRAS, NO

MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente à Secretaria

Municipal da Infraestrutura de Fortaleza-CE, na pessoa do Ilmo. Senhor Secretário, solicitando informações a respeito dos fatos que

motivaram na demora da conclusão das obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação da Avenida Dionísio Leonel Alencar,

bairro Pedras, no município de Fortaleza-CE.

Justificativa:

Conforme Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Fortaleza, encontra-se em execução as obras de drenagem,

terraplanagem e pavimentação da Av. Dionísio Leonel Alencar, bairro Pedras, em Fortaleza-CE. No portal, consta ainda que a obra é

fruto do contrato nº 1604 celebrado entre a Secretaria Municipal da Infraestrutura e o Consórcio CHC – COPA – PEDRAS. 

	Ocorre que este parlamentar tomou conhecimento, a partir de pessoas que acompanham nosso trabalho, que a supracitada obra

vem se arrastando há muito tempo e tem causado transtorno na rotina das pessoas que residem nas proximidades do local ou que

precisam passar pelo trecho em manutenção.

	Segundo informações, os moradores estão sendo prejudicados pelos transtornos causados pelos desvios improvisados. Há

informação ainda que os motoristas que trafegam no local estão sendo remanejados para ruas ermas e esburacadas como forma de

desviar das obras.

O perigo e os transtornos ofertados para os moradores é tanto que a situação tem levado pessoas a mudarem de residência para

não ter que se submeterem aos arriscados desvios improvados. Em que pese a importância da obra, quando a mesma se arrasta

por muito tempo, deixa de ser um trabalho de melhoria e passa a ser um caos na vida de quem precisa passa pela localidade em

manutenção.
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Nesse sentido, considerando os fatos aqui destacados, a presente solicitação preza pela transparência dos atos praticados pelo

poder público, razão pela qual apresento e solicito aprovação da presente propositura como forma de prestar contas com a

população cearense.

Sala das Sessões, 02 de Fevereiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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