
CÂMARA MUNICIPAL DE 
1" 	JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE INDICAÇÃO N°08 /2022 

Vereador, Antônio Mauricio de Freitas Carneiro 

INDICO AO PODER EXECUTIVO QUE ADOTE AS 
MEDIDAS NECESSÁRIAS OBJETIVANDO A 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA OU 
BLOCOS INTERTRAVADOS NA RUA RIO DE 
JANEIRO, BAIRRO CERTRO 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de JIJOCA DE 
JERICOACOARA. 

CONSIDERANDO que os serviços públicos constituem dever do Município, 

nos termos do art. 100,  XII A) e art. 88° da Lei Orgânica Municipal e que é garantido ao usuário 

dos serviços públicos sua prestação de maneira compatível com a dignidade humana e com a 

regularidade, continuidade, eficiência e segurança; 

CONSIDERANDO que a referida Rua Rio de janeiro, bairro, centro 

encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade e sem a devida pavimentação o que gera 

insegurança e riscos aos seus usuários, principalmente no período da quadra invernosa. 

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual do Município de N° 

698/2021 destinou a secretaria de infraestrutura e planejamento importância de 

R$ 11.199.700,00 para investimentos em 2022 

CONSIDERANDO que a presente propositura visa atender as reivindicações 

dos moradores residentes na referida Rio de janeiro, bairro centro que a anos esperam por 

parte do poder executivo melhorias. 
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INDICO ao Poder Executivo que, em respeito à Lei Orgânica de n° 11/93 

garanta condições de segurança aos que trafegam na referida Rua Rio de janeiro, bairro, 

centro 	que adotando as medidas necessárias para providenciar junto a secretaria da 

infraestrutura a pavimentação em pedras toscas ou blocos intertravados, a fim de garantir 

um direito assegurado por lei. 

Sem mais, despeço-me renovando meus votos de estima e consideração. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 20 maio de 2022. 

 CIO DE TASdRNEIRO ANTONI 
VEREADOR -PROS 
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