
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 367/2021

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 Senador FERNANDO BEZERRA COELHO, ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal FERNANDO FILHO e ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
ANTÔNIO COELHO, para que, na sua respectiva casa legislativa de atuação, possam apresentar
e/ou mesmo analisar e agilizar proposição já existente que venha dar as condições favoráveis ao
Excelentíssimo Senhor TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, ministro da Infraestrutura, para que o
mesmo possa fazer a FEDERALIZAÇÃO DO TRECHO DA RODOVIA BR-235 compreendido
entre o entroncamento com a BR-407 e a divisa do Estado da Bahia com o Estado de Pernambuco,
correspondente ao trecho da rodovia estadual coincidente PE-647, considerando o que dispões
Decreto Federal 10.700, de 2021, o Art. 2º do Decreto Federal de nº 5.621/2005, face o estado de
abandono e descaso que este trecho se encontra e que não recebe o mínimo de atenção do Governo
do Estado de Pernambuco.

Art. 2º Poderão ser incorporados à Rede Rodoviária sob jurisdição federal, mediante portaria específica do Ministro
de Estado dos Transportes, trechos de rodovia estadual implantada, cujo traçado coincida com diretrizes de rodovia
federal planejada e constante do Sistema Rodoviário Federal, que obedeça a pelo menos um dos seguintes critérios:
.................................................................................
II - interligar segmentos e elementos estruturantes e de grande relevância econômica para o transporte rodoviário e
outros modais de transporte;
.................................................................................
§ 1º A incorporação de tais rodovias fica ainda condicionada a:
.................................................................................
III - manifestação favorável do Estado da Federação envolvido;

JUSTIFICATIVA

A proposição ora apresentada se justifica em função que o referido trecho está abandonado há mais
de oito anos, a manutenção tem sido feita pela Prefeitura de Petrolina por meio de operações
tapa-buracos e existem recursos de conservação no orçamento deste ano do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Esta trecho desta BR é uma via onde se escoa uma grande
produção agrícola de manga, uva, de toda a produção de fruticultura do meu município de Petrolina
e da região de Casa Nova, com destino aos portos de Salvador e de Suape, no Recife. Com a
iniciativa, os serviços de manutenção e as obras de melhorias serão custeados com
recursos federais, o que representa redução nos gastos estaduais com possibilidade
de investimentos em outros trechos da malha rodoviária.

Sala das Sessões, em 29 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador Capitão Alencar
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