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INDICAÇÃO N° 	/2018 

APROVADO INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 
o 	..2,52L, EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

U iscu unl 

	

	 JOSÉ LERMEN, QUE SEJA FEITO DE FORMA ça 
EMERGENCIAL A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NO 

tebi  te. 	 BAIRRO NOVA CONQUISTA. 

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, ouvido o plenário, que seja feito de forma emergencial a pavimentação 
asfáltica, no Bairro Nova conquista. 

JUSTIFICATIVA 

A pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de suma importância para as 

comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de 

veículos e pedestres. Mormente ao estágio de não-pavimentada,  as comunidades do 

Bairro Nova Conquista vem sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água nas 

vias,com o período de seca com alto índice de poeira, dificultando o ir e vir dos cidadãos, 

danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por essas vias fazendo 

manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e 

danificação do patrimônio. 
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Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados 

com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, 

tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca. 

A poeira levitada com a passagem dos veículos em muito tem causado problemas 

respiratórios em crianças e idosos, vindo a causar um prejuízo enorme as famílias e ao 

poder público. Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa problemática é 

anulando os riscos ambientais ou, no mínimo, amenizar a situação com a aplicação de 

ações preventivas. 

Portanto, a conclusão da construção do pavimento no bairro, certamente irá 

amenizar as dificuldades da comunidade, embelezará a cidade, sobretudo, valorizará os 

patrimônios residenciais. 

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

Parauapebas 24 de setembro 2018 

Elias Ferreira de Almeida Filho 
Vereador do PSB 
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