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EQUERIMENTO N° 200/2021 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021. 
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dor (DEM) 
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Vereador (DEM) 

SITUAÇÃO 
APROVADO 

APROVADO C/ 
EMENDA 

LJ REJEITADO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 
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Requerimento para que a Prefeitura Municipal 
promova a recuperação da ponte de madeira que 
dá acesso à comunidade Coroa Grande. 

Recentemente fomos procurados por moradores da comunidade de Coroa Grande, 
distrito de Aranaú, os quais me apresentaram queixa a respeito do estado de 
conservação da ponte de madeira que dá acesso a comunidade. 

Segundo os relatos, a ponte de madeira está em péssimo estado de conservação, 
com falhas, tábuas gastas ou mesmo faltando, que tem gerado um sentimento de 
insegurança por quem trafega por ali. 

Destacamos que a referida ponte é a única forma de acesso a Comunidade Coroa 
Grande. Logo, o seu perfeito funcionamento é imprescindível para os moradores 
daquela região, bem como para àqueles que a estão visitando. 

Outrossim, ressaltamos que o Praia de Coroa Gronce é um importante porto turístico 
de nosso Município, bastante procurado por nossa população e turistas de fora. 

Motivados por esa situação e atentos a segurança e o desenvolvimento da 
comunidade de Croa Grande, apresentamos a presente propositura no intuito de 
solicitar ao Executivo Municipal a sua intervenção nessa importante demanda 
popular. 

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 para que 
promova a recuperação da ponte de madeira que dá acesso à comunidade Coroa 
Grande. 

Termos- cri que, 

P. Deferimento. 
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