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REQUERIMENTO Nº 045/2015 DE 12 DE JUNHO DE 2015. 

 

 
Excelentíssimos Senhor JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA,  

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE 

 

 

 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal de Acaraú 

promova a troca das lâmpadas queimadas e quebradas da rede 

de iluminação pública da Sede do Distrito de Aranaú. 

 

 

Os moradores de Aranaú estão vivendo com as dificuldades decorrentes da falta de 

iluminação pública. Esta situação vem acontecendo devido ao fato de que uma quantidade 

considerável das lâmpadas que compõem a rede de iluminação pública das ruas da Sede do 

Distrito se encontram queimadas ou quebradas. Daí, ao chegar da noite, os cidadãos que 

residem naquelas mediações se sentem em perigo devido à ameaça da ação de marginais. 

 

Ademais, nos próximos dias estará ocorrendo no Aranaú os festejos de São João Batista, o que por 

sua vez, acarreta no aumento do fluxo de pessoas que visitam aquela região e que diante da situação de 

escuridão das vias daquele Distrito ficam expostas a um risco maior da criminalidade. 

 

Sendo assim, a presente propositura visa levar a presente reivindicação ao Poder Público a fim 

de que sejam adotadas as providências necessárias para se trocarem as lâmpadas defeituosas 

das vias que compõe a Sede do Distrito de Aranaú. 

 

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 solicitando a troca das lâmpadas queimadas e quebradas da rede de 

iluminação pública da Sede do Distrito de Aranaú.  
 

Termos em que 

 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 12 de Junho de 2015. 

 

 

 
 

Antônio Edson Brandão 

Vereador (PCdoB) 

 


