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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 

INDICAÇÃO N° 	/2018 

INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 
JOSÉ LERMEN, QUE SEJA FEITO DE FORMA 
EMERGENCIAL A PERFURAÇÃO DE UM POÇO 
ARTESIANO, A CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA 
INFANTIL E INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE 
NO PARQUE VERDE E VISTA VERDE. 

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 perfuração de um 
poço artesiano, a construção de uma escola infantil e instalação de um posto de 
saúde no parque verde e vista verde. 

JUSTIFICATIVA 

No município de Parauapebas-PA, existem inúmeras vias sem que a gestão ainda 

não conseguiu incorporar em seu planejamento as benéficas da gestão, pavimentação que 

servem de acesso aos moradores para suas próprias residências e dentro da localidade. A 

dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural 

que dependendo do período do ano se torna intransitável como acúmulo de água, lixo e o 

crescimento de vegetação rasteira, justificam assim a urbanização dessas áreas 

degradadas. Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças 
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transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de 

poeira verificada durante o período seco. 

A população vem constantemente enfrentando a falta d'água, principalmente na 

época de estiagem, o que ocasiona grande sofrimento às pessoas pela dificuldade em 

conseguir água potável para o sustento de suas famílias. 

É de extrema importância que essas comunidades possam ter um posto de saúde 

onde possa atender a população residente na localidade bem como das localidades 

circunvizinhas e possam ter também uma escola infantil, de forma a não prejudicar o 

pleno atendimento dos serviços de saúde e da educação do Município. 

Diante do exposto, o Vereador Presidente da Câmara Municipal, Elias Ferreira, 

indica ao Executivo na pessoa do Prefeito Darci José Lermem que seja feito de forma 

emergencial a pedido das famílias que residem no Parque Verde e Vista Verde a 

perfuração de um poço artesiano, uma escola infantil e a instalação de um posto de saúde. 

À plena realização das obras aqui indicadas, tão importante para toda a comunidade 

será recebida com alegria. 

Desta forma, certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente 

indicação, e do bom senso e visão do Exm°. Sr. Prefeito Municipal, reitero os meus votos 

de estima e apreço. 

Parauapebas 01 de outubro 2018 

Elias Ferreira de Almeida Filho 
Vereador do PSB 
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