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Senhor Presidente, 

 

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no Art. 112 c/c o Art. 117, do 

Regimento Interno desta Casa Legislativa, depois de vencidas as formalidades 

regimentais, que seja encaminhado apelo ao Sr CARLOS PEREIRA DE 

CARVALHO SILVA - Diretor Superintendente do Departamento de Estradas e 

Rodagens – DER - PB, no sentido que adote providências quanto aos 

deslizamentos de rochas e árvores que estão acontecendo nas rodovias da PB 

105 (principal acesso a Bananeiras e demais cidades do Brejo Paraibano).  

 

 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 07 de julho de 2022 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A seguinte propositura tem por finalidade solicitar ao Estado, que sejam 

feitas inspeções geológicas naquela localidade, para monitorar as áreas que 

precisam de intervenção através de um trabalho preventivo de 

georreferenciamento dessas barreiras para prevenção de acidentes com 

vitimas fatais no período de chuva ou por ela gerada. 

 

A urgência de providências cabíveis é necessária, por essa rodovia ser o 

principal acesso das cidades de Bananeiras (que hoje tem um maior fluxo de 

moradores de todo estado da PB que também passam por esse risco), 

Solânea, Borborema, Serraria e adjacências, ou seja, centenas de moradores 

transitam por essa PB 105, por isso a necessidade do trabalho preventivo, para 

salvar vidas.  

 

Em anexo segue fotos e matérias dos fatos ocorridos (pag 3.) 

 

Diante do exposto, apresenta-se este instrumento legislativo com o 

intuito de que sejam tomadas providências imediatas, devido à necessidade da 

população.  

 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 07 de Julho de 2022 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/05/25/homem-morre-apos-ser-
atingido-por-arvore-enquanto-dirigia-em-borborema-na-pb.ghtml 
 

 
 
https://paraibamaster.com.br/2022/07/05/pedra-que-caiu-em-rodovia-em-
bananeiras-foi-afastada-e-transito-volta-a-fluir/ 
 

 
 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/07/04/deslizamento-de-rocha-
deixa-transito-parcialmente-interditado-na-pb-105-no-brejo-paraibano.ghtml 
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