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Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as), 
 

Requeiro as Vossas Excelências na forma regimental, e depois de ouvido o plenário, que 
esta Casa consigne em ata dos trabalhos e envie VOTOS DE APLAUSOS, com fulcro no Art. 171, X, do 
seu regimento interno, ao Programa Arapuã Verdade, do Sistema Arapuã de Comunicação, pelo 
exitoso resultado de audiência no IBOPE, se consolidando como o mais ouvido de sua faixa de horário 
no radiofônico da Paraíba.  

JUSTIFICATIVA 

O programa arapuã verdade, do sistema arapuã de comunicação, se consagrou como o 
mais ouvido do meio dia, conforme a mais recente pesquisa ibope realizada no âmbito do radiofônico 
paraibano. Apresentado por Gutemberg Cardoso, Clilson Júnior e Luís Torres, o programa tem 
despontado como um dos mais populares do rádio, recebendo diariamente grandes convidados e 
participações de personalidade do Estado, que, junto da bancada, e em interação com o público, 
comentam sobre os fatos e notícias mais palpitantes do meio jornalístico e político da Capital, região 
metropolitana, cariri, curimataú, borborema e sertão.  

O sucesso de ouvintes se dá em decorrência do bom traquejo, profissionalismo e carisma 
dos apresentadores que compõe a bancada do Arapuã Verdade, todos eles reconhecidamente 
respeitados no meio da comunicação por suas brilhantes trajetórias. Um rádio independente e altivo 
é importante instrumento social de informação, conhecimento e cobrança por políticas públicas 
efetivas e eficientes, dando voz a sociedade e suas demandas.  

Nesse sentido, se faz justo o reconhecimento ao destacado desempenho do programa na 
grade da programação da Rádio Arapuã. Nosso mandato é defensor intransigente da liberdade de 
expressão e da democracia, sendo essencial parabenizar e exaltar o bom jornalismo. Por todos estes 
motivos, propomos estes votos de aplausos destinados ao Programa Arapuã Verdade, contando com 
o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 04 de maio de 2022. 
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