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INDICA AO PODER EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO 

  

DE UMA PONTE NA RUA ESTOCOLMO ENTRE 
AS QUADRAS 28 E 38 DO BAIRRO VILA RICA. 

AUTOR: VEREADOR JOEL DO SINDICATO (PDT) 

Senhor Presidente, 

INDICO que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido o soberano 
Plenário desta Casa, encaminhe-se o ofício ao excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal, Darci José Lermen, com cópia ao Senhor Wanterlor Bandeira Nunes-
Secretária Municipal de Obras, a construção de uma ponte na rua estocolmo 
entre as quadras 28 e 38 do bairro Vila Rica. 

JUSTIFICATIVA 

A comunidade do nosso município necessita ainda mais de atenção por parte 
do Poder Público no que se refere aos direitos básicos garantidos constitucionalmente 
a todos. Fato esse são as condições inseguras apresentadas nesta rua, seja para a 
locomoção dos moradores ou para o trânsito de automóveis. 

Os moradores carecem dessa atenção, pois esta rua não oferece uma boa 
infraestrutura principalmente entre essas quadras 28 e 38 que possui um canal de 
escoamento de água que está danificado tornando esse trajeto bem critico, o mesmo 
já se encontra nesse estado há anos, já foram enumeras vezes feita sua 
manutenção, porém o problema continua. Assim umas das melhores opção para 
resolução deste problema seria a construção de uma ponte para facilitar o tráfego de 
pessoas, veículos. 

É desse entendimento que peço aos meus nobres pares, a aprovação dessa 
indicação. 

Parauapebas (PA), 29 de junho de 2020. 
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