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

INDICA ao Executivo Municipal que promova o conserto 
do sistema de abastecimento de água da comunidade 
do Beco do Vicente e a recuperação com adição de 
material da estrada que dá acesso àquele povoado. 

Os moradores da comunidade do Beco do Vicente estão passando por enormes 
dificuldades, tendo em vista, que há duas semanas enfrentam o problema no 
fornecimento de água. É incontestável que a ausência de serviço de 
abastecimento de água gera enormes transtornos aos moradores daquela 
localidade. Portanto, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes por parte da 
Administração Pública a fim de solucionar o mencionado problema. 

Outrossim, a estrada vicinal que dá acesso àquela comunidade se encontra em 
péssimo estado, apresentando diversos problemas que dificultam o tráfego de 
veículos, pessoas e mercadorias, tais como: diversos buracos, grandes desníveis e 
vegetação invadindo a via. 

Daí, os problemas da referida estrada vem comprometendo o fluxo dos veículos e, 
até mesmo, ocasionando acidentes. Logo, se torna imperativo que também sejam 
adotadas medidas por parte do Poder Público para solucionar este outro problema 
que afeta a comunidade do Beco do Vicente. 

Ademais, a situação de deterioração daquela estrada é tão grave que não 
permite que seja realizada apenas a raspagem da via, sendo necessária a adição 
de areia e piçarra com posterior compactação mecânica. 

Portanto, pensando em garantir a mobilidade e o trânsito dos moradores daquela 
região, apresento propositura visando levar a demanda ora noticiada ao Poder 
Executivo Municipal. 

Após o exposto, REQUEIRO à Douto Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, ao 
Executivo Municipal que promova o conserto do sistema de abastecimento de 
água da comunidade do Beco do Vicente e a recuperação com adição de 
material da estrada que dá acesso àquele povoado. 
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