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EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA 
LONDRINA - PR. 

IVÃ DUARTE AUGUSTO, Vereador c 
de suas atribuições legais, vem com o devido re e' e acatame o a Vossa Excelência, 
nos termos do art. 87, XI do Regimento Interno, a presente In icação, propor com a 
anuência dessa Casa de Leis, que seja requerido ao Senhor Prefeito Municipal, 
através de Ofício, que encaminhe ao Órgão competente do Estado o pedido de 
interceder junto a VIAP AR, que faça a construção de uma rotatória na BR 376, 
entre as Zonas industriais, para dar acesso mais seguro aos transeuntes que 
necessitam de acessar àquelas localidades, em razão do grande fluxo de veículos 
que transitam na BR inclusive em época de safra, e o acesso nas Zonas Industriais 
tornou-se um grande risco para os que ali trabalham e necessitam para 
desenvolverem suas atividades. 

Justificação 

A BR 376 que tem seu término na entrada de Nova Londrina, tomou-se o portal 
de entrada de produção de grãos de parte da região Centro Oeste do Brasil, e o fluxo 
diário de caminhões que realizam o transporte de grãos principalmente em época de 
safra, é enorme, além dos veículos utilizam a rodovia para acessarem o Estado de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul. As Zona Industriais de Nova Londrina, tem sua 
localização a margem da rodovia, sendo separadas pela mesma. Aqueles que necessitam 
acessar as localidades são obrigados a transpor a BR, e uma rotatória de acesso reduziria 
os perigos que se verifica naquela localidade. Com a implantação da rotatória é certo 
que trará maior segurança a todos os cidadãos que por ali trafegam, essa indicação se 
faz em benefício da população em geral e daqueles que trabalham ou em virtude de suas 
atividades necessitam acessar as Zonas Industriais, sendo importante para o bem 
comum. 

Nova Londrina, 22 de abril de 2021. 
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