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INDICAÇÃO N° 038/2023, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
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SITUAÇÃO 

APROVADO 

O APROVADO 0/ EMENDA 

E] REJEITADO 

 

INDICA ao Executivo Municipal que promova a 
reforma, com adição de material e 
compactação, das seguintes vias: 1 - Beco da 
Pacatuba, na Comunidade de Correguinho dos 
Agostinhos; II - Estrada de acesso ao Posto de 
Saúde da Comunidade de Correguinho dos 
Agostinhos; III - Estrada do Córrego Fundo, na 
comunidade de Tucunzeiros. 

  

9   

  

Os moradores das Comunidades de Correguinho dos Agostinhos, Tucunzeiros 
e adjacências reivindicam, por intermédio deste parlamentar, a 
recuperação de algumas importantes vias. 

No que pese vários trechos carecerem de recuperação, tendo em vista o 
desgaste natural proveniente do uso, transcurso do tempo e clima, 03 (três) 
estradas merecem especial atenção, quais sejam: 1 - Beco da Pacatuba, na 
Comunidade de Correguinho dos Agostinhos; II - Estrada de acesso ao Posto 
de Saúde da Comunidade de Correguinho dos Agostinhos; III - Estrada do 
Córrego Fundo, na comunidade de Tucunzeiros 

As vias encontram-se em precário estado de conservação, dificultando o 
tráfego de veículos, pessoas e mercadorias. Logo, necessitam receber 
adição de material com compactação, especialmente por conta das 
dificuldades que decorrem do período invernoso. 

Portanto, a presente propositura visa levar a reivindicação que ora se 
apresenta ao Poder Público a fim de que sejam adotadas as providências 
necessárias a atender a demanda de nossos munícipes. 

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, solicitando a reforma, 
com adição de material e com pactação, das referidas vias. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 
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