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INDICAÇÃO N°D.áe /2018 

4  s  s 
INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

/2,a2,_ EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

JOSÉ LERMEN, QUE FAÇA A RECUPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NAS 

VILAS: VILA PARQUE DAS CACHOEIRAS, VILA 

GAVIÃO REAL E VILA CAUANE. 

A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoramento e eu, membro 
desta casa, no exercício regular do mandato a mim conferido, com fundamento no Art. 

44, Inciso II da Lei Orgânica do Município e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, 

indico ao executivo municipal na pessoa do excelentíssimo senhor Prefeito, Darci 

José Lermen, que faça a recuperação e manutenção das estradas e vicinais nas vilas: 

Vila Parque das Cachoeiras, Vila Gavião Real e Vila Cauane. Área localizadas entre 

Paulo Fonteles, Santa Cruz e Vila Sanção. Município de Parauapebas. 

JUSTIFICATIVA 

O Município de Parauapebas localiza-se na Região Sudeste do Estado do Pará, 
composto por uma população de mais de 200 mil habitantes, destes uma grande parcela 

reside e ou desenvolvem suas atividades económicas e sociais no meio rural. As estradas 
e vicinais são de chão batido cascalhadas, com um relevo fortemente ondulado, 

predominando um regime de chuvas com alto índice de precipitação. 

Desta forma vemos que o Município possui um número elevado de habitantes na 
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área rural, possui uma grande malha viária e o predomínio de grande volume de 
precipitação pluviométrica, dificultando a manutenção da estrutura viária, se faz 
necessário uma malha viária com boas condições de trafegabilidade mesmo nos dias 
chuvosos para proporcionar o escoamento da produção, o transporte escolar, para a 
prestação de serviços, médicos, para o deslocamento dos habitantes. 

Sabedores que o governo municipal via Secretaria de Obras, objetiva atender as 
demandas recebidas referente a recuperação das estradas rurais, através da 
disponibilização de recursos. 

Com essa ação o município promoverá atividades produtivas em recuperar rotas 
para escoação da produção agropecuária e na agricultura por meio de recuperação de 
estrada vicinal, possibilitando a recuperação de rotas escolares consolidadas, 
incorporando-as área de difícil acesso ao processo produtivo, escoando mais produção de 
grãos, frutas, horticultura e gado com mais eficiência, aumentando a taxa de 
desenvolvimento econômico das famílias, que através do Projeto de Recuperação de 
Estradas e Vicinais. 

Diante da relevância e urgência do pedido, contamos com o apoio dos 
vereadores e vereadoras para sua plena aprovação. 

Parauapebas 26 de junho de 2018. 

Elias Ferreira de Almeida Filho 

Vereador do PSB. 

Av F S/N° Q 33 Lote Especial Bairro Beira Rio II. Cep. 68515-000. Parauapebas/PA 
E-mail: dirlegis-cmp(ahotmail.com  


	Page 1
	Page 2

