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Indica ao Poder Executivo, extenso ao Departamento 

de Estradas e Rodagem – DER/RO por meio de coo-

peração técnica com o Município de Porto Velho/RO, 

a fim de contemplar com o Programa “Tchau Poeira”, 

a pavimentação asfáltica com sarjeta e meio-fio as vias 

urbanas a seguir descritas, no Distrito de Jaci-Pa-

raná/RO. 

 

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma Regimental do Art. 146, VII c/c 188 

do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo extenso ao Departamento de Estradas e Ro-

dagem – DER/RO por meio de cooperação técnica com o Município de Porto Velho/RO a fim 

de contemplar com o Programa “Tchau Poeira”, a pavimentação asfáltica com sarjeta e meio-

fio as vias urbanas a seguir descritas, no Distrito de Jaci-Paraná/RO: 

 
PORTO VELHO/ DISTRITO DE JACI-PARANÁ 

LOGRADOURO TRECHO 

RUA BRASÍLIA RUA BEN-TE-VI/BR -364 

RUA NATAL RUA BEN-TE-VI/BR -364 

RUA JOSÉ CAUBI RUA BRASÍLIA/RUA BELÉM 

RUA PROVISÓRIO 13 RUA JOSÉ CAUBI/RUA BEN-TE-VI 

RUA BEN-TE-VI RUA PROVISÓRIA 13/RUA BELÉM  

 

Plenário das Deliberações, 15 de março 2022. 

 

 

http://www.al.ro.leg.br/
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Nobres Parlamentares,  

 

A presente indicação visa beneficiar os residentes do distrito de Jaci-Paraná/RO, para 

pavimentação das ruas que ainda não possuem asfalto. 

O Programa “Tchau Poeira” do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e 

Serviços Públicos – DER, objetiva asfaltar, recuperar e sinalizar as vias públicas urbanas nos 

52 municípios e um reforço na aparência visual das cidades e distritos de Rondônia.  

Insta salientar que, a chegada do programa tchau poeira com a pavimentação asfáltica, 

construção de meio-fio e sarjeta, permitirá o fim de buracos, poeira que causa doença pulmo-

nares e respiratórias nos moradores, excesso de lama sempre quando chove.  

O Programa irá proporcionar conforto à população, melhorar condições de limpeza, con-

tribuindo para a saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança no trânsito, ve-

locidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias 

públicas urbanas no município de Porto Velho/RO e em seus distritos, promovendo mais aces-

sibilidade e melhores condições de circulação nas cidades. 

Face ao exposto, é o que se pede aos nobres pares a aprovação da presente indicação. 

 

 

Plenário das Deliberações, 15 de março de 2022. 
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