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REQUERIMENTO Nº 041/2015 DE 29 DE MAIO DE 2015. 

 

 
Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú - CE 

 

 

 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal providencie a 

troca dos redutores de velocidade (tachas plásticas) localizados 

na CE-085, na altura do posto de combustível, por uma 

lombada. 

 

 

 

Como bem sabemos, a CE-085(estruturante) é a via que atravessa o Distrito de Juritianha. É uma 

estrada com grande fluxo de veículos, em razão de ser o caminho que dá acesso ao nosso município e 

de cidades vizinhas.  Daí, visando a segurança dos munícipes, o Poder Público providenciou a 

colocação de tachas plásticas (tartarugas) naquela via, no trecho à altura do posto de combustível lá 

existente. Ocorre, que os referidos redutores de velocidade não vêm se mostrado eficientes na 

obtenção da redução de velocidade dos veículos que ali trafegam e, ainda, quando se trata de veículos 

de maior porte como caminhões, os mesmos tem causado enorme barulho, o que por sua vez, vem 

incomodando os seus vizinhos. 

É claro que este parlamentar reconhece a  importância destes redutores naquele local, embora, entenda 

que a substituição destas por uma lombada se mostraria uma medida mais eficiente e menos incômoda 

para os cidadãos que residem aos seus arredores. 

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 troca dos redutores de velocidade (tachas plásticas) 

localizados na CE-085, na altura do posto de combustível, por uma lombada. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 29 de Maio de 2015. 

 
 

 
 

CLÁUDIO JEAN DA SILVEIRA 

Vereador (PCdoB) 

 


