Requerimento Nº: 2045 / 2021
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 10 de Junho de 2021
REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
PÚBLICAS - SOP, NA PESSOA DO ILMO. SUPERINTENDENTE
FRANCISCO
1º Secretario

QUINTINO

VIEIRA

NETO,

SOLICITANDO

A

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE FORMA EFICAZ E ROBUSTA, DA CE 166 SITUADA NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-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
Superintendência de Obras Públicas - SOP, na pessoa do Ilmo. Superintendente Francisco Quintino Vieira Neto, solicitando a
pavimentação asfáltica, de forma eficaz e robusta, da CE - 166 situada no município de Acopiara-CE.

Justificativa:
A realização da obra é solicitação dos motoristas e moradores que trafegam diariamente no entorno deste local. Estas pessoas são
prejudicadas pela atual situação em que se encontra o trecho entre os pontos citados, além de sofrerem diariamente com os vários
desvios improvisados.
Segundo informações trazidas a este gabinete, o local encontra-se em condições precárias para o trafego e a situação tem se
agravado durante esse período chuvoso, o que possibilita no agravamento da situação asfáltica. Destaco ainda que o local é
bastante frequentado e em razão do fluxo constante de veículos, há a necessidade de construção de uma malha rodoviária
transitável de forma eficaz e robusta para evitar a ocorrência de veículos danificados.
Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e
anseios da população que integra a área indicada neste requerimento.
Sala das Sessões, 24 de Maio de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01235/2021/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº2045/2021, foi
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