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1 8 NOV 2021 

DE SOUZA FILHO 
(DEM) 

INDICAÇÃO N° 221/2021 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021. 

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

INDICA ao Executivo Municipal que promova a 
pavimentação asfáltica da rua de acesso a 
Comunidade de Curral Velho de Baixo. 

Os moradores da Comunidade de Curral Velho de Baixo, por intermédio deste 
vereador, apresentam reivindicação no sentido de ser realizada pavimentação 
asfáltica da entrada da referida comunidade. Esclarecemos que a referida via é 
bastante movimentada, uma vez que é a porta de entrada do Curral Velho de Baixo, 
além de dar acesso à praia de Arpoeiras. 

Destacamos ainda, que referida via foi pavimentada com pedra-tosca recentemente, 
porém devido ao péssimo serviço realizado, as pedras estão soltas, colocando em risco 
a integridade dos veículos e das pessoas. Logo, tendo em vista que a atual gestão 
municipal tem investido na pavimentação asfáltica das ruas de nossa cidade, 
indicamos ao Executivo Municipal que proceda com pavimentação asfáltica da 
referida via. 

Desta forma, o presente pleito é totalmente compreensível, haja vista, que vias públicas 
bem conservadas representam o desenvolvimento da comunidade e contribui para a 
qualidade de vida dos cidadãos. 

Assim, venho através da presente propositura levar a reivindicação legítima da 
população que ora se apresenta. 

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, indicando 
ao Executivo Municipal a pavimentação asfáltica da rua de acesso a Comunidade de 
Curral Velho de Baixo. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 
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