
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

PROTOCOLO
N°: 093/17

Data: 27/03/17

Hora: 10:45

Visto: CaroUna

INDICAÇÃO

EMENTA: Indica melhorias no Jardim Morumbi, conforme
documento em anexo.

RAFAEL ALCÂNTARA HANNOUCHE, vereador que esta

subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Comélio Procópio, INDICA ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, que viabilize as melhorias

solicitadas através de abaixo-assinado que segue em anexo à essa indicação.

JUSTIFICATIVA

vereador.

Trata-se de reivindicação dos moradores daquela região a este

Comélio Procópio, 27 de março de 2017.

Rafael Alcântara Hannouche

Vereador - PTB
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Comélio Procópio, 06 de fevereiro de 2017.

A

Prefeitura Municipal de Comélio Procópio - PR

Exmo. Sr.

Amin Hannouche

DD. Sr. Prefeito Municipal

Vimos respeitosamente à presença de V. Ex.® solicitar que oriente aos responsáveis pela pasta
competente no sentido de avaliarem e solucionarem os seguintes problemas:

1) O asfalto da Rua Milton de Barros Gatti, Jardim Morambi, e arredores se encontra

em péssimo estado de conservação já a alguns meses, estado esse que apenas piora a cada dia, com o
surgimento de novos buracos e o aumento dos já existentes. A situação das vias é crítica, dificultando
sobremaneira o tráfego de veículos no local e potencializando o risco de danos aos veículos que por
aí trafegam (sendo de responsabilidade da prefeitura o pagamento dos custos relacionados a estes, via
boletim de ocorrência) e acidentes. Salientamos, também, que devido à falta de calçada em alguns
trechos, pessoas de todas as idades andam pelas ruas correndo o risco de tropeçarem e/ou virem a se
ferir. Dessa forma, solicitamos que seja determinada a realização de serviços de recapeamento no
local com a máxima urgência possível. No entanto, a correção do asfalto pode levar, principalmente,
na rua Milton de Barros Gatti, o aumento de velocidade, por alguns motorista, assim, solicitamos,
após, o estudo para instalação de redutores de velocidade.

2) Os terrenos do bairro se encontram sem limpeza freqüente (lixo e mato alto) e sem

calçamento (relacionado com o item anterior). A falta de manutenção nos respectivos terrenos, com
a possível existência de mato alto, lixo e entulhos, pode ensejar a presença de ratos, baratas e animais

peçonhentos. Além de apresentar um ambiente propício ao criadouro de vários vetores transmissores

de doenças, como a dengue, chikungunya e zika-vírus. Sendo assim, solicitamos que a prefeitura
providencie a limpeza e calçamento dos terrenos, através de cobrança dos proprietários e demais
meios legais para a preservação da saúde dos mimícipes.

3) Alguns pontos de parada de ônibus (circular) não apresentam sinalização adequada
(placas visíveis e em bom estado), nem cobertura para que aqueles que precisam deste meio de
transporte possam esperar a locomoção com o mínimo de bem estar, não ficando totalmente expostos

ao sol ou chuva fortes. Se possível, também, poderiam ter bancos, uma vez que pessoas de idade ou
com certos problemas de colima, pemeis, entre outros, também utilizam o transporte público e podem
esperar, dessa maneira, de forma mais adequada com relação às suas necessidades.



4) A maioria dos cruzamentos do nosso bairro não apresenta placa com o nome das ruas. A
rua que recebe o nome Milton de Barros Gatti, por exemplo, inicia com Rua Pres. Whashington Luis
e termma como Rua Ten. Roberto Soares dos Santos. Freqüentemente pessoas nos param na rua
perguntando onde fica determinada rua e nós mesmos não sabemos. Como não há placas sinalizando,
algumas pessoas tardam em receber visitas, entregas/comida, podendo atrapalhar também o serviço
dos correios, polícia, bombeiros e afins. Portanto, solicitamos que sejam providenciadas e instaladas
placas com os nomes das ruas em cada cruzamento do bairro, seja placas de parede, placas em postes
de iluminação ou placas de laminados em postes metálicos.

5) Na rua Milton de Barros Gatti, intersecção com as Ruas Matheus Reghin e Antônio Liranço
a caneleta de condução da água pluvial está sem o devido desnível, para deslocamento
gravitacional da água. Essa situação ocasiona o empoçamento de água na lateral da via pública e o
acumulo de sujeira e de resíduo, consequentemente, apresenta mau cheiro e foco para criadouros de
mosquito.

Tomamos a iniciativa de vos enviar este pedido, pois consideramos que seja possível, com
boa vontade, resolver essas questões importantes para o nosso bairro e mtinicípio.

Em nome dos moradores do Jardim Morumbi, agradecemos pela vossa atenção e nos
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Nome
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