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INDICAÇÃO N°216/2021 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

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

INDICA à Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
de lnfraestrutura promova a iluminação pública na 
localidade de Curral Velho e no decorrer do trecho 
que liga a sede do município à Praia de Arpoeiras. 

A Praia de Arpoeiras é a praia mais próxima da sede do Município de Acaraú, e a mais 
frequentada, seja no período do dia ou à noite. 

Dito isso, especialmente à noite, o trajeto que liga a cidade de Acaraú até a praia, 
passando pela localidade de Curral Velho, possui alguns locais com iluminação 
pública precária e até com ausência da mesma. Isso afeta a segurança de quem 
trafega pela via, seja diariamente ou ocasionalmente para ir à praia ou aos 
restaurantes e bares que existem naquela região turística. 

Acidentes de carros e motos e assaltos podem ser evitados com a devida instalação e 
melhoria da iluminação pública daquela região, melhorando a qualidade de vida e a 
segurança de moradores, consumidores e turistas que frequentam a nossa praia. 

Diante disso, RREQUEIRO 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 para que tome as devidas 
providências e devolva iluminação pública adequada ao trajeto que liga a cidade de 
Acaraú à Praia de Arpoeiras, principalmente na localidade de Curral Velho. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
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ÊnioLuís Fernandes de Andrade 

Vereador (PDT) 
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