
Requerimento Nº: 637 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 14 de Março de 2019

REQUER ENVIO DE OFÍCIO AO SUPERINTENDENTE DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, SOLICITANDO

PROVIDÊNCIAS E VISTORIAS DOS VEÍCULOS DAS EMPRESAS DE

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS.

O Deputado Estadual abaixo firmado, conforme autoriza o inciso XVII do artigo 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e na forma regimentar, após ouvir o plenário, vem requerer o envio de ofício

ao superintendente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, solicitando que sejam tomadas providências no sentido de

realizar vistoria dos veículos tipo ônibus intermunicipais -  determinando ainda o fornecimento adequado de estrutura para transporte

de passageiros necessitantes de adaptação especial, inclusive para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, sob pena das

devidas punições legais.

Justificativa:

A presente solicitação visa atender a demanda da população, tendo em vista que as empresas de ônibus intermunicipais são

obrigadas a disponibilizarem no mínimo 2 (duas) cadeiras de rodas para a utilização por pessoas portadoras de deficiência física ou

mobilidade reduzida, no âmbito do Estado do Ceará, nos termos artigo 1º, da Lei n.º 16.054/16.

Portanto, o envio do presente requerimento mostra-se necessário pelos fatos e fundamentos acima descritos.

Assim esperamos que, pelos motivos expostos, os argumentos sejam aceitos e o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo às

reivindicações, solicitações e anseios da população que integra a área indicada neste requerimento e que muito necessita dos

serviços.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 22 de fevereiro de 2019.

Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 26.02.2019

Data Leitura do Expediente: 27.02.2019

Data Deliberação: 14.03.2019

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 27.03.2019

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 00571/2019/AL referente ao Requerimento nº 0637/2019, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 27/3/2019.
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