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INDICAÇÃO N° 11/2017 

Ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aracoiaba, estado do Ceará, propor a 

seguinte obra de infraestrutura no Distrito de Vazantes ao Senhor secretário: 

Ao par de respeitosamente cumprimentá-lo, nos termos dfc Ffègimento Interno da 

Câmara Municipal de Aracoiaba e suas alterações posteriores venho a presença de 

Vossa Excelência propor indicação, de interesse público: 

Devido as fortes chuvas neste período de inverno no estado do Ceará, a 

comunidade do Distrito de Vazantes vem sofrendo com doenças e inundações em suas 

residências, devido a ausência de galeria ou manilhas, ambas em concreto, para captar 

e canalizar o esgotamento das águas pluviais, das ruas e córregos da área urbana desta 

localidade até sua dispersão no Rio Aracoiaba. 

Como ponto mais crítico, e que necessita urgente intervenção da Secretaria de 

Infraestrutura do Município, podemos relatar a V.Ex^: 

- Na rua que fica entre a antiga fábrica de redes e o comércio da Dona Dededa, centro 

de Vazantes, necessita dar continuidade a galeria em concreto que corta a rua cónego 

Demétrio e desce sentido Rio Aracoiaba. (Anexo - FOTO 01 e 02) V \ 

Ao Exma. SenhoraPresidenta da Câmara de Municipal de Aracoiaba/CE. 

Sra. Maria da Conceição Alves Pinheiro . 

Exmo Sr 's Vereadores A P R O V A D O 

Nesta. 
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- Na rua que fica por trás do comércio do Sr. Tevam e também do Sr. Eduardo 

Cabelereiro, centro de Vazantes, necessita da construção de galeria em concreto, pois 

há um córrego de água e esgoto o ano todo. Neste caso, reside mora uma pessoa com 

dificuldade de locomoção, com o elevado volume de água, fica impossibilitado de ir ao 

médico e demais necessidades. (Anexo - FOTO 03 e 04) 

- Na rua que acaba em frente ao prédio da antiga associação de moradores de 

vazantes, próximo ao comércio do Sr. Bolão deve ter seu sistema de esgotamento 

concluído. Podemos presenciar a entrada de águas com muita força em casas de 

moradores. (Anexo - FOTO 05 e 06) 

No intuito de atender as demandas desta Comunidade com agilidade e presteza, 

fico a disposição do Poder Executivo Municipal e desta Câmara de Vereadores para 

realizar diligência ao local e analisarmos com maior eficiência estes problemas e suas 

devidas soluções. 

Vereado Sidney Brasil Coelho 
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