
RECOMENDAÇÃO Nº 014/2019                    de 10 de setembro de 2019. 

 

O Vereador Gilmar Angelo Martinazzo, com assento na 

Bancada do PTB, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o 

seguinte pedido de providência: 

- Que o Poder Executivo realize os reparos necessários 

na rede de água da Avenida dos Imigrantes; 

- Que o Poder Executivo realize as providências 

necessárias para evitar o acúmulo de terra em frente às residências no 

Loteamento Bem Morar; 

- Que o Poder Executivo realize estudo para dar a 

correta destinação à água que desce do depósito de madeiras da 

Madeireira Ott, na Avenida dos Imigrantes; 

- Que o Poder Executivo Municipal, realize estudo de 

viabilidade e posterior implantação de uma via de acesso entre a sede da 

Madeireira Ott e o seu depósito de madeiras, evitando o trânsito dos 

veículos da empresa pela Rua Pôr do Sol; 

- Que o Poder Executivo estude a viabilidade de 

prolongar o recuo construído no acesso à Linha Fritzen junto à Rodovia 

AM9195 em direção ao Bairro Beira Campo; 

 

Justificativa: Justifica-se a presente Recomendação 

tendo em vista que, na Avenida dos Imigrantes, são necessários reparos na 

rede de água, pois há bastante tempo fora realizada a instalação de 

encanamento provisório em determinados pontos, sendo que até o 

presente momento não fora finalizada a obra. Na mesma avenida, é 

solicitação recorrente dos moradores a retirada da terra acumulada em 

frente às residências do Loteamento Bem Morar. Por causa desta terra, 

muitos moradores estão sentindo a necessidade de colocar brita sobre o 



calçamento para poder acessar suas residências, causando um grande 

desconforto à comunidade. 

Também se faz necessária a instalação de bueiro ou 

outra alternativa para dar a correta destinação à água que desce do 

depósito de Madeiras da Madeireira Ott, que fica acumulada na Avenida 

causando prejuízos e transtornos para a comunidade. Ademais, é 

necessária a construção de um acesso entre a sede da empresa e o referido 

depósito, para evitar o trânsito de caminhões, máquinas e veículos da 

empresa pela Rua Pôr do Sol, pois esta rua conta com um número intenso 

de pedestres e crianças, e o transito destes veículos é bastante perigoso. 

A prolongação do recuo construído no acesso à Linha 

Fritzen junto à Rodovia AM9195 em direção ao Bairro Beira Campo se faz 

necessária para dar maiores condições de visibilidade aos motoristas que 

utilizam este espaço. 

 

Nova Boa Vista, 10 de setembro de 2019. 

 
 
 

 
 

Vereador Gilmar Angelo Martinazzo 
Bancada do PTB 


