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Senhor Presidente, 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Gabinete do vereador João Assi 

INDICAÇÃO / Ç/2020 

PROTOCOLO 
Câmara Municipal de Parauapebas 

Diretoria Legislativa 
Da 	Z.-(x2,9 

✓ cot 	K-C. 
Assinatura 

INDICA ao poder executivo que 
realize obras de recapeamento na 
Av. B e ruas adjacentes do Bairro 
Cidade Jardim. 

INDICO que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido o soberano 
Plenário desta Casa, encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal de 
Parauapebas, Darci Lermen, com cópia para a gestor da Secretaria Municipal 
de Obras, Wanterlon Bandeira , solicitando a realização de obras de 
recapeamento na Av. B e ruas adjacentes do Bairro Cidade Jardim. 

JUSTIFICATIVA 

A Avenida B no Bairro Cidade Jardim é uma importante via da cidade, 
com tráfego intenso, e há anos está danificada devido a quantidade de 
veículos que por lá circulam e a má qualidade do asfalto lá colocado, assim 
como uma ineficiente rede de drenagem. Por isso, não é de hoje que ela 
necessita de reparos. 

Atualmente existe uma equipe da Prefeitura Municipal no local fazendo 
em um certo trecho o reparo de buracos, porém a via necessita de reparos em 
toda a sua extensão, tornando-se necessário o recapeamento. 

E além da Avenida B, ruas adjacentes como: R.G1, R.G2, R. B9, R. B8, R. 
B7, R. B6 e tantas outras do referido Bairro precisam de um recapeamento 
urgente. Uma vez que o asfalto lá colocado pela loteadora simplesmente não 
existe mais, estando os moradores do local transitando em ruas que são uma 
mistura de resto de piche, poeira e buracos. 
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E por entender que é dever do Governo Municipal zelar pelo bem estar 
da população solicito que seja feita a recuperação asfáltico do Bairro Cidade 
Jardim, principalmente a área citada. 

E pelas razões expostas solicito a aprovação dos meus pares na matéria 
citada. 

Câmara Municipd de Parauapebas - Avenida F, Qd 33 Lt Especial - Bairro Beira Rio 11. (94) 3346-3914 / 3913 


	Page 1
	Page 2

