CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
FÁBIO HENRIQUE DA SILVA, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o Poder Executivo tem o
dever de criar projetos que facilitem a mobilidade urbana,
melhorando a locomoção de todos os cidadãos porecatuenses;
CONSIDERANDO que grande parte da população
porecatuense
reside
nos
Três
Conjuntos
(Vila
Yolanda
Ferrarezi; Vila Fátima Fernandes e Vila Celso Fernandes) e no
Conjunto Habitacional Pedro Rodrigues Fernandes “Cafezal”,
porém, as duas vias de acesso a estes conjuntos ligam apenas
ao centro da cidade, sendo necessária a criação de nova via
que possibilitará ligar esses locais aos demais pontos de
Porecatu;
CONSIDERANDO que vários moradores desses
bairros requereram a construção de uma nova via que
possibilite a ligação direta com a região superior de
Porecatu, facilitando a locomoção de trabalhadores, estudantes
e demais munícipes;
CONSIDERANDO que a realização de obra de
pavimentação asfáltica ligando a Avenida Antonio Fernandes até
a Rua Rio Grande do Sul, na altura dos Três Conjuntos,
atenderia as diversas solicitações populares;
CONSIDERANDO por fim que o prolongamento
da Avenida Antonio Fernandes até os Três Conjuntos, ainda
propiciará a diminuição do número de veículos que trafegam na
Rua Iguaçu e na Rua Rio Grande do Sul, minimizando os riscos
de acidentes nestes locais, razão pela qual,

Apresento
à
judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação
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da

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 01/2016

SUGERE

ao

Senhor

Prefeito

que

tome

as

providências necessárias no sentido de viabilizar a realização
de obra de pavimentação asfáltica de prolongamento da Avenida
Antonio Fernandes até a Rua Rio Grande do Sul, na altura dos
Três

Conjuntos,

o

que,

por

certo,

proporcionará

melhores

condições de deslocamento da população e, consequentemente,
diminuição do tráfego de veículos na Rua Iguaçu e na Rua Rio
Grande do Sul, minimizando os riscos de acidentes de trânsito
nestes locais.

Certo

do

acatamento

da

presente

pelos

nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2016.

FÁBIO HENRIQUE DA SILVA
“ZÉ DA BICA”
VEREADOR
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