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N 201Q  INDICA ao poder executivo que 
realize obras de infraestrutura nas 
Ruas Morumbi e Dom Bosco no 
Bairro Nova Vida II. 

 

E.J 	 d%Ç,;4, 

  

    

    

Senhor Presidente, 

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 
infraestrutura nas Ruas Morumbi e Dom Bosco no Bairro Nova Vida II. 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente nosso município e seus moradores vem se beneficiando das 
melhorias ocasionadas pelas obras de infraestrutura do Governo Municipal e 
isso é um feito que precisamos reconhecer. Porém, é necessário que essas 
melhorias se estendam a todos os moradores da cidade, principalmente aos 
mais fragilizados socialmente. 

E o Nova Vida II é um desses locais que merecem uma atenção especial 
por parte do poder público, no bairro existem várias ruas que precisam de 
reparo, mas a rua Morumbi e a Dom Bosco, que é a sua continuação, são as 
que mais têm causado transtornos a população, uma vez que no local 
praticamente não existe asfalto e a população tem que conviver com a poeira 
no verão e a lama no inverno, e junta-se a isso os buracos que afeta o tráfego 
de todos que circulam por lá. 

E por entender que é dever do Governo Municipal zelar pelo bem estar 
da população solicito que seja feita a recuperação asfáltico das referidas ruas 
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garantindo assim que os moradores da localidade tenham uma condição de 
vida mais digna. 

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

si 
Ver dor-PV 
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