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INDICAÇÃO N° 037/2023, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023. 

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

INDICA ao Executivo Municipal que 
promova obra de ampliação do 
calçamento para todas as vias da 
Comunidade dos Honórios. 

Os moradores da Comunidade de Honórios, por intermédio deste 
parlamentar, apresentam reivindicação no sentido de ser realizada obra de 
ampliação da pavimentação em pedra tosca para todas as vias da 
comunidade de Honórios. 

A bem da verdade, os munícipes reclamam que houve a construção de 
calçamento na maior parte das vias, contudo algumas não foram 
contempladas, como, por exemplo, a via conhecida como "Rua do 
Raimundinho". 

A referida situação causa grande aborrecimento para os moradores e 
transeuntes daquela rua. Existe uma grande dificuldade no tráfego de 
pessoas e veículos, excesso de poeira, poças d'água e lama, situação que 
tende a piorar com o início do período invernoso. 

Destarte, o presente pleito é totalmente recomendável, tendo em vista que 
vias públicas pavimentadas e bem conservadas representam o 
desenvolvimento da comunidade, ajudam na fluidez e segurança do 
trânsito, além de contribuir para o bem-estar dos cidadãos. 

Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano 
Plenário, na forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal 
para que promova obra de ampliação do calçamento para todas as vias 
da Comunidade dos Honórios. 
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