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Senhor Preskiente, 

r-----PROTOCOLO 
Câmara Municipal de Parauapebas 

Diretoria egi lativa 
PODER LEGISLATIVO 	 Da 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBA 
Gabinete do vereador João Assi 

Lwc 

INDICAÇÃO,J,./1 /2020 

Assinatura 

INDICA ao poder executivo que 
realize a recuperação asfáltica da 
Avenida Castanheira no Bairro 
Tropical I. 

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 recuperação asfáltica da 
Avenida Castanheira no Bairro Tropical I. 

JUSTIFICATIVA 

Não é de hoje que o Bairro Tropical I necessita de uma atenção especial 
do Poder Púbico, o local que é habitado por milhares de pessoas é 
extremamente carente de infraestrutura, tanto na área de drenagem e 
pavimentação como na área de lazer no que se refere as praças e logradouros 
públicos. 

A população que lá habita tem que trafegar diariamente por ruas cheias 
de buracos, poeira e lama o que gera grandes transtornos a pedestres e 
motoristas, e torna a vida já sofrida desse povo ainda mais penosa, pois seus 
veículos comprados a tanto custo são diariamente danificados pelas condições 
das ruas. Fora o transtorno de comerciantes e donas de casa que veem seus 
estabelecimentos tomados pela poeira. 

E por entender que é dever dos poderes legislativo e executivo zelar pela 
nossa cidade e por nossa população é que solicito que seja feito a recuperação 
asfáltica da referida rua, garantindo assim, o direito de ir e vir da população 
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com dignidade. E que essa recuperação asfáltica se estendam a outras ruas 
do bairro que se encontram nas mesmas condições da Avenida. 

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