
Requerimento Nº: 1269 / 2020

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 12 de Março de 2020

REQUER ENVIO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, SOLICITANDO A

RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DA BR-116, NO MUNICÍPIO DE

BREJO SANTO, NA ALTURA DO QUILÔMETRO 497, NA FORMA QUE

INDICA.

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 regimentar, após ouvir o plenário, vem requerer o envio de ofício ao

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, solicitando a recuperação da BR-116, no município de Brejo Santo,

na altura do quilômetro 497, na forma que indica.

Justificativa:

A realização da obra é solicitação dos motoristas e moradores que trafegam diariamente no entorno deste local. Estas pessoas são

prejudicadas pela atual condição em que a localidade se encontra, além de sofrerem diariamente com os vários desvios

improvisados.

		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.

		Nesse sentido, considerando o fluxo constante de veículos, há a necessidade de construção de uma malha rodoviária transitável

para o maior desenvolvimento econômico do local.

		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 dos benefícios.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Rua Rodolfo Teófilo, nº 10, bairro Centro- Crato/CE.

Sala das Sessões, 09 de Março de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 09.03.2020

Data Leitura do Expediente: 10.03.2020

Data Deliberação: 12.03.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 16.03.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 00505/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 001269/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 13/03/2020.
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