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CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DA VEREADORA ELIENE SOARES 

INDICAÇÃO N° 	/2020 

INDICO AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL 
DE PARAUAPEBAS, SR. DARCI JOSÉ 
LERMEN, A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
NO BAIRRO LINHA VERDE, COM VISTAS A 
GARANTIR QUALIDADE DE VIDA PARA A 
POPULAÇÃO 	RESIDENTE 	NA 
COMUNIDADE. 

AUTORA: ELIENE SOARES 

Indico que, após cumprido o rito regimental, seja encaminhada ao prefeito Darci 

Lermen e ao Secretário de Obras, Wanterlor Bandeira, a cópia desta Indicação que requer do 

Poder Executivo a pavimentação asfáltica no bairro linha verde, com vistas a garantir 

qualidade de vida para a população residente naquela localidade. 

JUSTIFICATIVA 

É notório que a pavimentação proporciona conforto aos cidadãos, melhora as 

condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e proporcionando níveis 

satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e 

mercadorias através do pavimento de vias urbanas. 

Com a demolição do viaduto da PA 275 os condutores de veículos utilizam um 

desvio que passa pelas ruas do bairro Linha Verde que tem aproximadamente 2.500 

famílias residente e diversas empresas instaladas, o bairro faz divisa com os bairros 

Paraíso, Novo Brasil, e Explanada. Porém a Prefeitura não estruturou o percurso com 

pavimentação asfáltica, deixando os condutores e moradores a mercê de vias 

intrafegáveis e constante poeira, a comunidade faz um apelo para que as vias do 

bairro sejam pavimentadas para melhores condições de acesso, de circulação viária e 

de pedestre, especificamente nas seguintes ruas ( Av. Floriano Peixoto, Av. Sálvia, Av. 

Redenção, Av. Flores, Rua Timboteua, Rua Novo Progresso, Rua Jardim do ouro, Rua 
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Tailândia, Rua Capanema, Rua Violeta, Rua Anturiu, Rua Verbenas, Rua Alcalifas, Rua 

Coleus, Rua Ananindeua, Rua Bragança, Rua Caeté, Rua Castanhal). 

Os líderes não veem outra alterativa a não ser pedir socorro a esta Casa de 

Leis, particularmente a nós, que aqui atuamos em defesa dos interesses da 

população. E certa da compreensão de todos os nobres colegas e consciente de que 

o prefeito Darci Lermen e o secretário de Obras, serão sensíveis à causa e vão 

atendê-la pensando no bem-estar dos condutores de veículos e moradores do bairro 

Linha Verde, conto com a aprovação dos nobres vereadores. 

Câmara Municipal de Parauapebas, 23 de junho de 2020. 

Eliene Soares Sousa da Silva 
Vereadora (MDB) 
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