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INDICAÇÃO 085/2017
Excelentíssimo Senhor
ROBERTO GUEDES ARAUJO
Presidente da Câmara Municipal de Araripe-CE
Senhoras e Senhores Vereadores

Com fulcro preconizado no artigo 99 do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
Atualizado pela resolução n° 001/2013, venho mui respeitosamente solicitar de vossas
Excelências, que após a tramitação Regimental, seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a presente proposição:
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através das pastas competentes, as
seguintes Indicações:
 Que através da Secretaria de Infraestrutura, seja construída duas lombadas.
1. A primeira na Rua Luiz Gonzaga, Bairro Alto, de fronte a casa do senhor
Romério.
2. A segunda, na Rua Nossa Senhora Aparecida, de fronte a casa de Marquinho
Gameleira.
Justificativa: A execução da pleiteada indicação torna-se imprescindível, pois condutores
de carros e motociclistas trafegam em alta velocidade, oferecendo riscos a crianças e
outros pedestres que ali transitam.

Câmara Municipal de Araripe-CE, em 18 de agosto de 2017.

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
Vereador 2017-2020
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INDICAÇÃO 084/2017
Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Araripe-CE
Senhoras e Senhores Vereadores

Com fulcro preconizado no artigo 99 do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
Atualizado pela resolução n° 001/2013, venho mui respeitosamente solicitar de vossas
Excelências, que após a tramitação Regimental, seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a presente proposição:
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através das pastas competentes, as
seguintes Indicações:
1. Que seja instalado sinal de wi-fi, nas praças públicas na sede e nos distritos do
nosso município que ainda não dispõe do acesso gratuito de internet, na
oportunidade reforçando a indicação da senhora Joanalete (Arlete).
Justificativa: A execução da pleiteada indicação torna-se imprescindível, pois jovens e
adultos que não dispõe de acesso à internet em seus domicílios, poderão acessar de
forma gratuita em área publica, além de tornar as praças mais atrativas para todos os
cidadãos do nosso município.
2. Que veja a possibilidade de pagar como forma de abono aos outros servidores da
educação, “parte dos 40% das precatórias”, decorrentes dos resultados obtidos
pelo erário municipal, decorrente do processo 00219466020044058100 – JUSTIÇA
FEDERAL, precatório Nº PRC145836-CE.
Justificativa: A pleiteada indicação se faz necessário, pois os outros servidores da
educação são partes importantes no processo de ensino aprendizagem, afinal de contas
entre eles, tem profissionais dos serviços gerais, merendeiras, porteiros, motoristas,
agentes administrativos, entre outros. Responsáveis por proporcionar escolas limpas,
refeições, acesso seguro as instalações das escolas e traslados dos alunos, entre outros
serviços, sendo assim imprescindível reconhece-los pela importância dos serviços
prestados nesse processo.
3. Que através da secretaria de infraestrutura, de forma Urgente, seja feito reparos no
piso da pista de caminhada, manutenção da rede de esgoto situada na lateral da
pista, próximo ao clube de João Cabecinha, ocasionando transtornos aos usuários
por conta da fedentina e a reparação da iluminação da mesma.
Justificativa: A pleiteada indicação, se dar por constantes reclamações dos usuários
daquele espaço, relatam que por falta de manutenção na pista, muitas pessoas estão
deixando de ir praticar atividades naquele equipamento, principalmente nos horários
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noturnos. Também, já tem relatos de pessoas que torceram o pé, por conta do piso
danificado, por isso, imprescindível a execução da pleiteada indicação.
4. Que através da secretaria de infraestrutura, seja feito a restauração da calçada de
passeio, bem como dos bancos nela existentes, e que seja aumentado o meio fio
na lateral da pista, para inibir a passagem de motoqueiros, ciclistas e condutores
de veículos, que de forma irresponsável trafegam em cima da mesma, deixando
assim, bastante danificada. A referida causada fica localizada na Rua Ana Loiola
de Alencar Salatiel, no Bairro COHAB III.
Justificativa: A pleiteada indicação, se dar por constantes reclamações dos usuários
daquele espaço, se dizem não ter segurança em caminhar ou sentar nos bancos afixados
na referida causada. Desta forma, se torna imprescindível a execução da pleiteada
indicação.
5. Que seja feita a limpeza do entorno da quadra de Alagoinha, bem como a
reposição das lâmpadas queimadas da mesma.
Justificativa: A execução da pleiteada indicação, torna-se imprescindível, por ser um
espaço visitado pela população diuturnamente, sem contar com as reclamações dos
usuários daquele logradouro.

Câmara Municipal de Araripe-CE, em 17 de agosto de 2017.

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
Vereador 2017-2020
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INDICAÇÃO nº 083/2017
Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Araripe-CE
Senhoras e Senhores Vereadores

Com fulcro preconizado no artigo 99 do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
atualizado pela Resolução nº 001/2013, venho mui respeitosamente solicitar de Vossas
Excelências, que após a tramitação Regimental, seja encaminhado ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, a presente proposição:
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura a
construção de três lombadas:
1. A primeira em frente à residência do senhor João Cazuza e Chico Pequeno;
2. A segunda em frente à casa de BIZO;
3. A terceira em frente à residência de seu Antônio Lino.
JUSTIFICATIVA:
A execução da pleiteada propositura é de grande valia, pois já aconteceu vários
acidentes, em virtude de que motoristas e motoqueiros trafegam em alta velocidade.
4. Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de
Educação e Cultura, providências com relação ao retorno do transporte dos
Universitários do Distrito de Brejinho.
JUSTIFICATIVA: Os mesmos estão sem transporte para se deslocar até Araripe, a
maioria sem condições financeiras e querendo desistir do curso.
Portanto Senhoras e Senhores Vereadores, não existe nada mais justo do que
aprovarmos a presente matéria.
Câmara Municipal de Araripe-CE, em 17 de agosto de 2017.
VERÕNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
Vereadora 2017-2020
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INDICAÇÃO nº 082/2017
Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Araripe-CE
Senhoras e Senhores Vereadores

Com fulcro preconizado no artigo 99 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal, atualizado pela Resolução nº 001/2013, venho mui respeitosamente
solicitar de Vossas Excelências, que após a tramitação Regimental, seja
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a presente proposição:
01 – Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Setor de Tecnologia, a
presente Indicação:
1. Que seja instalado rede de Internet “WI FI” nas praças dos distritos de: Pajeú
e Alagoinha, atendendo as reivindicações dos moradores das duas
localidades.

JUSTIFICATIVA:
O atendimento a presente reivindicação, tornam-se imprescindível, pois irá
proporcionar aos jovens, bem como aquele povo em geral uma melhor qualidade
de vida, principalmente porque trata se de um sistema de Tecnológico de ponta,
que interligará o Araripe ao mundo, trazendo e levando informações precisas. Vale
salientar que alunos poderão realizar pesquisas acadêmicas sem ter que vir até a
sede e pagar pelos serviços numa LAN HOUSE.
Em vista ao exposto senhoras e senhores Vereadores, não existe nada mais justo
do que aprovarmos a presente propositura.
Câmara Municipal de Araripe-CE, em 17 de agosto de 2017.
____________________________
JOANALETE MARIANO FOTALEZA
Vereadora 2017-2020
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INDICAÇÃO Nº 081/2017.

Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Araripe-CE
Senhoras e Senhores Vereadores

Com fulcro preconizado no artigo 99 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal, atualizado pela Resolução nº 001/2013, venho mui respeitosamente
solicitar de Vossas Excelências, que após a tramitação Regimental, seja
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a presente proposição:

01 – Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
de Infra Estrutura as seguintes Indicações:
1. Colocação de Luminária no Sítio Ipueiras em frente a residência do
senhor Mundim de Jogina, próximo ao poço artesiano do Município.
JUSTIFICATIVA:
A execução da presente reivindicação torna-se imprescindível, pois o
objetivo principal é atender as reivindicações dos moradores da dita
localidade, bem como conceder aos mesmos uma melhor qualidade de vida.
Portanto Senhora e Senhores vereadores, solicito e aguardo a anuência dos
nobres colegas pela aprovação da presente propositura.
Câmara Municipal de Araripe-CE, em 16 de agosto de 2017.

_____________________________
FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO
V E R E A D O R 2017-2020
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