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INDICAÇÃO N° 052/2022 DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE,
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras.
INDICA ao Executivo Municipal que realize obra
estrutural na Rua Major Bento Moura, na área
conhecida como "Caldo do Peixe", dando fim aos
constantes alagamentos que acontecem durante os
períodos chuvosos.
Destacamos que a presente propositura já foi apresentada por diversas vezes neste
Plenário. Ano após ano se discutiu e rediscutiu o problema dos alagamentos da área
conhecida como "Caldo do Peixe".
Mais de uma vez os moradores da comunidade conhecida como "Caldo do Peixe"
procuraram este parlamentar para relatar que a Rua Major Bento Moura, no
cruzamento com a Travessa Bento Moura e entornos, historicamente sofre com os
alagamentos no período de chuvas, dificultando o acesso da população às suas
residências e o tráfego de veículos. Além disso, o acúmulo de água acaba
proliferando sujeira, mau cheiro, atraindo ratos, baratas e outros animais, criando um
ambiente propício para a propagação de doenças.
Portanto, sabendo que a atual Gestão Municipal parece empenhada em resolver
vários problemas estruturais de nossa cidade e, atento ao bem-estar dos munícipes,
solicito ao Executivo Municipal a tomada de providências no sentido de solucionar
esse histórico problema.
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,
encaminhando a presente INDICAÇÃO para que realize obra estrutural na Rua Major
Bento Moura, na área conhecida como "Caldo do Peixe", dando fim aos constantes
alagamentos que acontecem durante os períodos chuvosos
Termos em que,
P. Deferimento.
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