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INDICAÇÃO  N003 312022 DE 10 DE MARÇO DE 2022. 

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

Indico para que a Prefeitura de Acaraú, através da 
Secretarias de lnfraestrutura promova a recuperação 
de porte dos vias no Loteamento Morada dos Ventos 

Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, solicito apoio dos nobres colegas 
paro que, através da aprovação da presente indicação. o Prefeitura de Acaraú, por 
meio de suo secretaria de lnfroestruluro, recupere a malha asfáltica de algumas vias 
localizadas no Loteamento Morada dos Ventos. 

O Loteamento Morada dos Ventos foi projetado inicialmente paro ser um bairro 
residencial sem a infroesfrutura adequada para receber trafego contínuo de veículos 
de grande porte e de peso elevado. Situação que vem ocorrendo desde a quase 
finalização da obra de duplicação da CE-085, trecho Acaraú-ltorema. 

Potencializado com a erosão natural dos chuvas da quadra invernosa, algumas vias do 
loteamenfo estão praticamente impossíveis de uma circulação seguro e adequada. 
Uma via específica conto inclusive com um bueiro aberto, o que pode ocasionar um 
grave acidente com prejuízos materiais e talvez de vidas. 

Somado ao tato de ser um local de grande circulação de populares que desejam 
praticar atividade físico ao ar livre, essas vias esburacadas e sem sinalização ou reparo, 
prejudicam a vida de todos que ali passam, sejam moradores, sejam transeuntes locais 
ou de outras cidades. 

Diante disso, REQUEIRO à esta Douta Mesa, depois de ouvido a decisão deste Plenário, 
como determina o Regimento Interno, para que Indique a Prefeitura Municipal de 
Acaraú, através da Secretaria de lnfraestrutura que realize uma operação de 
recuperação das vias esburacadas e que sinalize os locais de pior situação, para evitar 
acidentes e fatalidades. 

Termos em que. 
Pede Deferimento. 

Ênio Z Andrade 
Vereador (PDT) 
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