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REQUERIMENTO Nº 020/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2015. 

 

 
 

Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú - CE 

 

 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal promova 

medidas para a restauração e revitalização do Largo do Poeta na 

sede no município de Acaraú. 

 

 

 

O Largo do Poeta foi inaugurado no final do ano de 2008, ao final do mandato do ex-prefeito Manoel 

Duca da Silveira Neto, o “Duquinha”. Este local era praça de lazer para as famílias, passeios de 

namorados, encontros de amigos e um ótimo ambiente para quem gosta de natureza e tranqüilidade. A 

segurança do local era promovida por uma iluminação adequada e pela constante presença da guarda 

municipal que protegia os vistantes e o próprio bem público.  

 

Todavia, o ambiente de tranquilidade e segurança que pairava sobre o Largo do Poeta hoje não mais 

existe. Este ponto turístico virou local para usuário de drogas e para ações de marginais. Tal situação é 

lamentável, principalmente, pelo fato de que este ponto turísito fica vizinho à sede de nossa Guarda 

Municipal.    

 

Entendemos que o Poder Público poderia adotar medidas para revitalizar tão belo ponto turístico, tais 

como: a obra de restauração do Largo do Poeta e a realização de eventos culturais naquele local para 

estimular o comparecimento dos visitantes. 

 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, encaminhando o presente 

requerimento, para que esta adote medidas para restaurar e revitalizar o ponto turísito do Largo do 

Poeta, na sede no município de Acaraú. 

 

 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 26 de Março de 2015. 

 

 
 
 

José Nacélio Couto Cruz 

Vereador (PT) 
 

 


