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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

  

 

 

Senhor Presidente, 

 
 

AURINO PINHEIRO PEREIRA, Vereador Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB), com assento neste Legislativo Municipal, requeiro após ouvido o 

Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado a Excelentíssima Senhora 

Maria Auxiliadora Lima Batista, Prefeito Municipal, para que a mesma adote as devidas 

providências para adaptar as entradas e saídas dos prédios de atendimento ao público da 

Prefeitura desta urbe para que fique acessível aos portadores de necessidades especial, a 

começar pela sede da SECRETARIA DE SAÚDE E O CENTRO DE FISIOTERAPIA 

(ANTIGO POSTO DE SAÚDE). 

 

Senhores Vereadores, trata-se de uma solicitação da comunidade, muitos 

portadores de necessidades especiais e idosos tem procurado este vereador, solicitando 

adaptação nas entradas e saídas dos prédios das secretarias de governo desta urbe para 

que fique acessível aos deficientes físicos e idosos, estes não podem subir até o andar em 

diversas secretarias e departamentos, pois não há rampas de acesso.  

 

Destaque-se ainda que na maioria das calçadas, ruas e travessias de pedestres 

também não há acessibilidade, os degraus das calçadas são altos, dificultando a passagem 

dos cadeirantes e deficientes que utilizam o andador, muletas, bengalas ou cadeiras de 

roda, e não há lugar próprio para eles subirem e descerem das calçadas. Portanto solicito 

que Vossa Excelência veja este problema com uma atenção especial, para facilitarmos o 

acesso destes munícipes que anseiam pelo direito de ir e vir com acessibilidade. 

 

Requerimento nº 008/2017 

Autoria: Aurino Pinheiro Pereira     
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Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa 

Legislativa, e que V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao 

assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este requerimento.  

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 30 (trinta) dias de 

maio de 2017.            

 

 

 

Aurino Pinheiro Pereira  

Vereador - Requerente  

 

 


