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

Requerimento para que a Prefeitura Municipal 
realize a recuperação com adição de material das 
seguintes vias: Beco do Bin, Estrada do Tatu, Estrada 
de Capueiras e Estrada do Lagamar. 

Algumas das estradas vicinais que ligam nossas diversas comunidades encontram-se 
em precário estado de conservação. São diversos problemas que dificultam o tráfego 
de veículos, pessoas e mercadorias, tais como: buracos, falta de material 
(areia/piçarra), desníveis e vegetação invadindo o acostamento. 

Atendendo os reclames da população, solicito a tomada de providência por parte do 
Executivo Municipal quanto ao estado de deterioração das seguintes vias: Beco do 
Bin, situado na comunidade de Medeiros; Estrado do Tatu, situado no Tabuleiro Alegre; 
Estrada de Capueiras, situada nas Carrapateiras e Estrada do Lagamar, Distrito de 
Ara na ú. 

Destacamos que devido o atual estado de conservação das referidas vias não é 
recomendável apenas o raspagem, mas sim o adição de areia e piçarra com. 
posterior compactação mecânica. 

Portanto, pensando em garantir a mobilidade e o trânsito dos moradores daquelas 
regiões, apresento requerimento visando levar a demanda ora noticiada ao 
conhecimento da Administração Municipal. 

Ante oexposto, REGUEIRO ,à Douto Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, 
solicitando que seja promovida a recuperação com adição de material das seguintes 
vias: Beco do Bin, Estrada do Tatu, Estrada de Capueiras e Estrada do Lagamar. 
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