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AUTORIA DOS VEREADORES: RODOLFO MOTA DA SILVA, EDSON DA COSTA FREITAS, 
ANTÔNIO MARQUES DA SILVA E LUCAS ORTIZ LEUGI. 

SÚMULA: Pedido de informações para a diretoria da Concessionária CCR RODONORTE, sobre 
a duplicação da BR - 376, em trecho denominado de Contorno Sul de Apucarana. 

Lido na sessão do dia / / . Visto secretário 

Aprovado por 

Rejeitado por 

Encaminhado através do ofício n° / , em / / 

CONTEÚDO DO REQUERIMENTO: 
Observadas as disposições regimentais, o adiante signatário, 

vereador com assento nesta Casa de Leis, requer que, após consentimento do Plenário, seja 
encaminhado ofício a diretoria da Concessionária CCR RODONORTE., solicitando as seguintes 
informações: 

01 - Quando serão iniciadas as obras de duplicação da BR - 376, em trecho denominado 
de Contorno Sul de Apucarana, trecho de aproximadamente 11 km? 

02 - De acordo com o Contrato de Concessão vigente, o início da obra está dentro do 
cronograma? 

03 - Qual a previsão de duração da obra? 
04 - Qual o montante total de investimentos? 
05 - Existe a previsão de realização de Audiência Pública com os moradores e empresários 

que estão situados às margens do trecho a ser duplicado, para apresentação do Projeto 
Executivo? Em caso negativo, por que não? 

06 - Quais medidas serão adotadas para mitigar os contratempos decorrentes da obra ao 
longo de sua execução? 

07 - Já existe previsão de instalação de mecanismos de controle e fiscalização de 
velocidade após a conclusão das obras? 

08 - Para a execução da obra foi necessário o deferimento de algum tipo de Licença 
Ambiental? Em caso afirmativo, solicita-se a cópia do processo. 

09 - Considerando a importância dessa obra estruturante para o desenvolvimento do 
Município, requer-se cópia do Projeto Executivo a ser enviado para aprovação do DER; 

Nestes termos pede deferimento. 

Sala das sessões, 18 de maio de 2018. 

Rodolfo Mota da Silva Edson da Costa Freitas 
Vereador Vereador 

Antônio Marques da Silva Lucas Ortiz Leugi 
Vereador Vereador 

Jmss/al 


