
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 366/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após cumpridas
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja feito VEEMENTE APELO ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Pernambuco - PAULO HENRIQUE SARAIVA
CÂMARA e ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual por Pernambuco - ANTÔNIO DE
SOUZA LEÃO COELHO, no sentido de intercederem junto a Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Recursos Hídricos – SEINFRA, na pessoa da Senhora FERNANDHA BATISTA
LAFAYETTE, a fim de que, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Pernambuco - DER, e através de emenda parlamentar, seja feito o RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO e RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO, bem como implantação de
REDUTORES DE VELOCIDADES e SINALIZAÇÃO VERTICAL e HORIZONTAL de todo o
trecho de 32 KM da RODOVIA PE-655, que liga o Distrito Industrial de Petrolina à divisa de
Pernambuco com a Bahia, rodovia mais conhecida como Estrada de Tapera.

JUSTIFICATIVA

A PE-655, mais conhecida como Estrada de Tapera, é uma importante via de conexão entre
Pernambuco e Bahia, onde se concentra fluxo intenso de veículos. A rodovia, além de ser o
principal acesso aos povoados de Caatinga e de Tapera, atende uma área onde estão localizados
vários condomínios residenciais, beneficiando uma população de cerca de 340 mil pessoas. As
melhorias também facilitarão o transporte da produção agrícola. A região é um importante polo de
atração turística, devido ao Balneário das Ilhas do Rodeadouro e do Massangano. Estes belíssimos
atrativos vem gerando um crescente e intenso movimento de veículos, ciclomotores, animais e
bicicletas, especialmente durante os finais de semana e feriados, que tem na PE-655, sua única via
de acesso, tráfego que tem sido dificultado pela proliferação de buracos, surgidos tanto pela ação
das chuvas quanto pelo desgaste natural, fruto do uso e da falta de manutenção preventiva por parte
do Estado, propiciando a ocorrência de diversos acidentes.. Pelo acima exposto, é que ora
solicitamos a aprovação desta proposição pelos meus nobres pares.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador Capitão Alencar
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