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REQUERIMENTO N° 134/2021 DE 02 DE JUNHO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de lnfraestrutura realize manutenção 
corretiva no acostamento da BR-403, no trecho que 
compreende desde a Praça da Bailarina até a entrada 
para o Bairro de Cerâmica, no perímetro urbano da sede 
do Município. 

A BR-403 é uma das principais vias de acesso ao município de Acaraú. Ainda mais de pessoas 
vindas do interior, e a via que mais possui população morando nas proximidades da via federal 
dentro do perímetro urbano. Antes mesmo de entrar dentro da sede do município, temos dois 
bairros que se ligam diretamente a ela para ter acesso de fato à cidade de Acaraú, os bairros 
de Morada Nova e Cerâmica. 

Diante o alto fluxo de movimento de carros, motocicletas, caminhões, ônibus, entre outros, o 
desgaste da via em seu acostamento é potencializado, causando muitos transtornos, lentidão 
de tráfego e até risco de acidentes. 

Somando ao período chuvoso nos últimos meses, o acostamento em diversos trechos 
praticamente desapareceu, dando lugar a piçarra, barro e areia, dificultando os motoristas 
que queiram fazer conversão e entrar nos bairros que são cortados pela BR-403 ao longo de 
sua via. 

Uma possível ingerência da Secretaria de lnfraestrutura poderia amenizar o problema, 
colocando material resistente nos principais trechos de conversão: próximo à Praça da 
Bailarina; entrada para a estrada que liga ao Município de Cruz; conversão às vias de acesso 
ao Bairro de Morada Nova; e conversão à via que dá acesso ao Bairro de Cerâmica. Esses 
trechos possuem considerável fluxo, permitindo que condutores façam sua conversão de forma 
segura, prática, e sem ocasionar lentidão ou prejuízo aos seus veículos de locomoção, sejam 
carros ou motos. 

Diante disso, dos fatos e necessidades apresentados, REQUEIRO à esta Douta Mesa, depois de 
ouvido a decisão deste Plenário, como determina o Regimento Interno, que se digne em 
oficializar a Prefeitura Municipal, em especial a Secretaria de lnfraestrutura realize manutenção 
corretiva no acostamento da BR-403, no trecho que compreende desde a Praça da Bailarina 
até a entrada para o Bairro de Cerâmica, no perímetro urbano da sede do Município a fim de 
garantir segurança aos condutores de veículos. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 
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