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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

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

INDICAÇÃO N° 3 1) /2018 

V)ROVADO .N A SE SS  A  "INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

1)1 	 ____412___Lkila_ JOSÉ LERMEN, QUE SEJA FEITO DE FORMA 
giu "¡salso() 	 EMERGENCIAL, A CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA 

INFANTIL A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE, 
PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO DAS RUAS 
NO PARQUE DAS CACHOEIRAS. 

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 a instalação de um posto de 
saúde e encascalhamento das ruas no Parque das Cachoeiras. 

JUSTIFICATIVA. 

Esse local, durante todo o tempo não é alvo de ação do poder público no sentido de 

realizar a recuperação das ruas, porém, uma vez que, além do acúmulo das águas da 

chuva, o que traz enorme prejuízo ao erário devido a prática do retrabalho, muitas vezes, 

em um curto espaço de tempo. 

O patrolamento e o encascalhamento a ser realizado é de suma importância para 

oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das 

pessoas que utilizam aquelas vias. 
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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 Lermen que seja feito de forma 

emergencial a pedido das famílias que residem no Parque das Cachoeiras, a construção 

de uma escola infantil a instalação de um posto de saúde e o patrolamento das ruas. 

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

será recebida com alegria. 

Esperamos que as reivindicações da comunidade requerente sejam prontamente 
atendidas, melhorando consideravelmente a vida social local. 

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. 
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