
Requerimento Nº: 3122 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 16 de Maio de 2019

REQUER ENVIO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

RODOVIAS DO ESTADO DO CEARÁ – DER, SOLICITANDO O

RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DA CE - 138, TRECHO QUE

LIGA O MUNICÍPIO DE IRACEMA À IRERÉ.

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

Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, após ouvir o plenário, vem requerer que Vossa

Excelência se digne a enviar ofício ao Departamento Estadual de Rodovias do Estado do Ceará – DER, solicitando o recapeamento

e a recuperação da malha asfáltica da CE-138, que liga o município de Iracema à Ireré.

Justificativa:

A realização da obra é solicitação dos moradores dos municípios, que são prejudicados pelas péssimas condições da malha viária

entre os pontos citados. Por outro lado, considerando o fluxo constante de veículos, há a necessidade de malha rodoviária transitável

para o desenvolvimento econômico do local.

		Segundo informações trazidas a este gabinete, o local encontra-se em condições precárias para o tráfego, inclusive, há relatos de

riscos de graves acidentes, e ainda, o grande número de veículos danificados. 

		Tal situação se agrava visto que ambas as localidades possuem grandes laços familiares, fazendo com que pessoas trafeguem

diariamente entre ambas as extremidades.

		Assim esperamos que, pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo às reivindicações, solicitações e

anseios da população que integra a área indicada neste requerimento e que muito necessita destes benefícios.

Av. Godofredo Maciel, 3000 - Parangaba

Fortaleza - CE, 60710-001

Sala das Sessões, 06 de Maio de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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