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INDICAÇÃO

AUTOR: DEPUTADO NDERSON DO SINGEPERON - PV

Indica à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia -
CAERD e ao Departamento de Estradas de Rodagens-
DER a necessidade de disponibilização de caminhão
pipa e a necessidade de recuperação das ruas do distrito I
do Pacarana- RO, no município de Espigão do Oeste.

o Parlamentar que abaixo subscreve indica, nos termos regimentais, à Companhia,
de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD e ao Departamento de Estradas de Rodagens-DER a
necessidade de disponibilização de caminhão pipa e a necessidade de recuperação das ruas do
distrito do Pacarana- RO, no município de Espigão do Oeste.

Plenário das deliberações, 18 de maio de 2017.

~ONDO SINGE]~
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares, ,
A indicação tem por objetivo atender as reivindicações dos moradores do distrito do I

Pacarana, que não possuem pavimentação asfáltica. E com o inicio da estiagem a poeira se torna I
um problema para os moradores devido ao intenso trafego de veículos de carga que circula pelas I
ruas do distrito. :

Além dos transtornos com a sujeira nas residências, o excesso de poeira também tem II

causado problemas de saúde entre os moradores, principalmente as crianças e os idosos que sofrem
muito nesses períodos.

O motivo desta indicação e para que seja disponibilizado caminhão pipa para molhar
as ruas e a recuperação das ruas do distrito do Pacarana-RO, no município de Espigão do Oeste

Essas atividades trarão mais qualidade de vida a todos, obtendo asso
segurança e melhoria para aquela região, resolvendo de maneira paliativa essa proble
assola o distrito do Pacarana nesse período de estiagem.
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