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INDICAÇÃO 006/2018 

Excelentíssimo Senhor 
ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Presidente da Câmara IVIunicipal de Araripe/CE 
Senhoras e Senhores Vereadores 

Eu, Francisco Bosco dos Santos, vereador deste Legislativo Municipal, venho mui 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro preconizado no Art. 99 
do Regimento Interno desta Câmara Municipal, requerer que após a tramitação 
Regimental, seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a presente 
propositura. 

Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente a 
seguinte Indicação: 

1. Que seja construída uma mini ponte na Av. Vicente Alencar Barbosa, em 
substituição a bueira ainda existente no local. 

2. Construção de uma quadra poliesportiva no Sítio Tanquinho. 
3. Construção de um mini posto de Saúde no Sítio Baixio dos Ramos. 
4. Construção de um mini posto de Saúde no Sítio Tanquinho. 

JUSTIFICATIVA: 

O atendimento as indicações supramencionadas é de suma importância, 
principalmente por atender diversas comunidades em situações diferentes. O 
deslocamento dessas pessoas em busca de atendimento médico ocasiona transtornos 
os mesmos. Já a quadra atenderá aos anseios daquele povo principalmente os jovens 
que terão além de uma área de lazer, terão um ambiente que poderá ser utilizada para 
outros eventos. A construção da Mini Ponte, há muito tempo que se faz necessária, 
pois quando acontecer um bom inverno o centro de Araripe, ficará inundado, caso a 
ponte não seja construída. 

Portanto Senhora e Senhores Vereadores, não existe nada mais justo do que 
aprovarmos a presente indicação. 

Câmara Municipal de Araripe-CE, em 07 de fevereiro de 2018. 
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