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INDICAÇÃO N°  204   12022 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Indica para que a Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria de Infraestrutura crie um acesso da Rua João 
Evangelista Araújo, no Bairro Bailarina, à CE-085, junto 
ao Loteamento Morada dos Ventos. 

Excelentíssimos senhores vereadores, solicito apoio dos nobres colegas para que, através da 
aprovação da presente indicação, a Prefeitura de Acaraú, por meio de sua Secretaria e 
Infraestrutura crie uma rua para que as pessoas que vivem na Rua João Evangelista Araújo, no 
bairro Bailarina, tenham acesso à CE-085, no Loteamento Morada dos Ventos, e possam ter 
melhor locomoção e trânsito as principais vias de acesso ao Centro de Acaraú. 

As pessoas que vivem na Rua João Evangelista Araújo, no bairro Bailarina, tem dificuldades a 
terem acesso aos serviços básicos, haja vista que a sua rua é mal estruturada, iluminação 
precária e estreita, além de ser localizada em uma região pobre de desassistida pelo Poder 
Público, quase divisa com o Bairro São Gerardo. 

Porém, recentemente, com a duplicação da rodovia estadual, CE-085, a referida rua ficou a 
menos de 100 metros a rodovia, podendo usar tal via estruturada para transitar e ter acesso de 
forma mais rápida e segura aos serviços públicos e privados. Falta apenas uma urbanização 
adequada ao local, para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, crie 
pelo menos uma rua de acesso à CE-085, junto ao Loteamento Morada dos Ventos. Ressalte-
se que antes já existia tão viela de acesso, porém era de terra batida e criada pelos próprios 
moradores, e quando da finalização da rodovia estadual, tal rua foi fechada e inutilizada, 
cabendo a Prefeitura Municipal, dentro de sua competência para resguardar e organizar o 
trânsito e ruas do município, crie adequadamente pelo menos uma rua de acesso. 

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 Infraestrutura que crie uma rua de acesso, ligando a Rua João Evangelista 
Araújo, no bairro Bailarina, à rodovia estadual CE-085. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

o Luis Fernandes de Andrade 
Vereador (PDT) 
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