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REQUERIMENTO Nº 021/2014 DE 27 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 a 

limpeza do entorno e a remoção do lixo que está obstruindo o 

bueiro localizado na Rua Manoel Vicente de Sousa, em frente à 

Escola Estadual Maria Conceição Araújo, no Distrito de 

Aranaú. 

 

 

 

Na rua Manoel Vicente de Sousa, em frente  a Escola Estadual Maria Conceição Araújo fica 

localizado um bueiro que promove a vazão da Lagoa do Aranaú em tempos de cheia. Ocorre, que 

mesmo ainda não havendo a “sangria” da referida lagoa já nos deparamos com o acúmulo de água no 

local. Tal situação decorre do acúmulo de lixo nos entornos do bueiro que veio a bloquear a passagem 

da água. 

 

Considerando a potencialidade do nosso “inverno”, acreditamos que a situação de acúmulo de água 

naquele local tende a piorar, haja vista, que o bueiro em questão é a única via de acesso para a vazão 

daquela lagoa. Daí, o acúmulo desta água vem causado enormes transtornos e, ainda, criando um 

ambiente propício para proliferação de pragas e doenças. 

 

Desta forma, no intuito de evitar um problema ainda maior, cabe ao Poder Público adotar medidas em 

caráter de urgência, a fim de providenciar a limpeza daquele local e a imediata remoção do lixo que 

vem bloqueando aquele bueiro. 

 

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 providencie a limpeza do entorno e a remoção do lixo que bloqueia o 

bueiro localizado na Rua Manoel Vicente de Sousa, em frente à Escola Estadual Maria Conceição 

Araújo, no Distrito de Aranaú. 

 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 27 de Março de 2015. 

 

 
 
 

Antônio Edson Brandão 

Vereador (PCdoB) 


