
Requerimento Nº: 9589 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 17 de Outubro de 2019

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE

TRÂNSITO E CIDADANIA (AMC) NA  CIDADE DE FORTALEZA

SOLICITANDO A DESTINAÇÃO DE VAGAS ESPECÍFICAS NAS

PROXIMIDADES DO ESTÁDIO CASTELÃO, PARA FINS DE

ESTACIONAMENTO DOS MOTORISTAS DA UBER, BEM COMO PARA

EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS PASSAGEIROS QUE UTILIZEM

DESTES SERVIÇOS.

O deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. que seja enviado a Autarquia Municipal de trânsito e Cidadania (AMC) na cidade de Fortaleza, solicitando a

destinação de vagas específicas nas proximidades do Estádio Castelão, para fins de estacionamento para motoristas da UBER, bem

como para embarque e desembarque dos passageiros que usufruem destes serviços.

Justificativa:

A realização do supracitado serviço vai beneficiar grande contingente populacional, inclusive pelo fato de aumentar diariamente o

número de motoristas que prestem serviços para UBER no município de Fortaleza, bem como também pelo aumento de clientes que

usufruem destes serviços.

Vale destacar que o Estádio Castelão realiza inúmeros jogos pelo campeonato brasileiro da Série A em 2019, considerando ainda o

fato que dois times cearenses disputam o referido campeonato, o que significa dizer que aumentará o fluxo de pessoas que utilizarão

dos serviços prestados pelos motoristas da UBER.

Assim como ocorre para os taxistas que possuem vagas destinadas para estacionamento, embarque e desembarque, faz-se

necessário a destinação de espaço equiparado para os motoristas da UBER.

Destaca-se ainda que os motoristas da UBER possuem esse espaço reservado nas proximidades do Aeroporto de Fortaleza. A

realização da referida obra é de suma importância, visto que organizará o estacionamento dos motoristas da UBER, e também

viabilizará o embarque e desembarque dos passageiros que assistem os jogos dos clubes cearenses no Estádio Castelão.

Portanto, ante a evidente importância deste requerimento, requer aprovação pelos nobres pares.

Central AMC 
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Sala das Sessões, 10 de Outubro de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 10.10.2019

Data Leitura do Expediente: 11.10.2019

Data Deliberação: 17.10.2019

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 22.10.2019

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 04348/2019/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 9589/2019, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 22/10/2019.
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