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CÂMARA MUNICIPAL DE 

ACARAU 
REQUERIMENTO NO A-49  /2021 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 

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

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Meio Ambiente 
promova campanha ou atividades para diminuir 
o número de queimadas no município de 
Acaraú. 

Nos últimos anos, período de seca e estiagem vem sendo cada vez mais severo 
aos acarauenses. Não bastasse o prejuízo causado na agricultura e pecuária 
local, ainda se tem notícias cada vez mais corriqueiras de focos de incêndio nc 
município todo, seja na sede ou em localidades e distritos na zona rural. 

Ultimamente, o número de incêndios e queimadas no perímetro da sede tem 
aumentado, e prejudicando a vida cotidiana do acarauense, ocasionando 
desde inconvenientes comuns até a casos mais graves como inalação de 
fumaça e abandono temporário de suas residências. 

Dito isso, é imprescindível que haja no âmbito do município todo, sede e zona 
rural, políticas públicas que visem diminuir e até mesmo acabar com focos de 
incêndios e queimadas em locais próximos a residências que possam prejudicar 
as vidas dos cidadãos, sem falar no dano ao meio ambiente como um todo. 

Campanhas de conscientização ou mesmo rondas policiais em certas regiões 
de alta reincidência desses focos de queimadas podem ser práticas da 
administração pública coordenada principalmente pela Secretaria de Meio 
Ambiente. 

Diante disso, REQUEIRO à esta Douto 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 Meio Ambiente para que 
promova campanha ou atividades para diminuir o número de queimadas no 
município de Acaraú. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
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Ênio Luis Fernandes de Andrade 
Vereador (PDT) 
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Por: 
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