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REQUERIMENTO 010/2021 

 

CELSO OSMAR KAMINSKI, vereador que esta subscreve vem mui respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, ouvido o plenário e após aprovação, sejam solicitados 

ao Prefeito, com urgência que o caso requer, vem expor, para ao final REQUERER, o 

que abaixo segue: 

1- a rodovia BR 153, com aproximadamente 87,1 Km que, interliga os municípios 

PAULO FRONTIN, MALLET, RIO AZUL, REBOUÇAS E IRATI, as quais 

concentram uma população aproximada de  112.420 habitantes (IBGE/2020) 

2-  no passado, a rodovia era conhecida como a rodovia da “FOME” hoje, é 

considerada a rodovia da “MORTE”.  Inúmeros acidentes, durante todos os 

meses tem vitimado motoristas de transportadoras; de veículos; motociclistas; 

estudantes;  

3- destacamos que a nossa região é grande produtora de: soja; fumo; fruticultura; 

aves, suínos; bovinos; leite, dentre outros, e de grandes indústrias no ramo de: 

madeiras papeis, pastas de pinus, fumageiras, lácteos, etc. Em Paulo Frontin 

as empresas madeireiras, transportadoras de fumo e tabaco, bem como as 

cerealistas e cooperativas agrícolas que transportam grãos como milho, feijão, 

soja e insumos. Em Mallet-PR a empresa SEPAC, que por meio das 

transportadoras movimentam mais de 800 caminhões, atendendo à demanda 

dos produtos e insumos para papel higiênico, papel toalha, fraldas, em todo 

território nacional e também, nos países vizinhos. Em Rio Azul a 

SHERAIBHEIN – 5ª. Maior empresa que atende a Rede Mac Donalds Brasil e 

MERCOSUL. Em Irati – Fábrica de fósforo PARANÁ, etc. 

Ou seja, a importância da referida malha viária é fundamental para o 

desenvolvimento das Regiões Sul e Centro Sul do Estado do Paraná. 

Assim sendo, consubstanciado nos fatos expostos, solicitamos o apoio de 

Vossas Excelências para que sejam viabilizadas ações junto aos Poderes Executivos 

para que sejam tomadas atitudes e decisões, com urgência, para que o Senhor 

Prefeito Municipal e os demais Prefeitos da Região solicitem as autoridades do Poder 

Executivo Federal – Ministério da Infraestrutura Nacional e junto ao Superintendente 

do Ministério Estadual, medidas urgentes para: 
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a) readequação do acesso no entroncamento da rodovia 476 à BR 153 (Obs. Local de 

perigo onde, foram registrados vários acidentes com vítimas). 

b) estudos para a ampliação das pistas com acostamentos, e a 3ª. Via; 

c) construção de passarelas para pedestres; 

d) melhoria dos acessos às cidades que margeiam a rodovia; 

e) construção de sinalizadores; 

f) construção de área de escape; 

g) construção e implantação de paradas de ônibus. 

 

Paulo Frontim, 08, de fevereiro de 2021. 

 

Nestes Termos, peço deferimento e aprovação desta casa legislativa. 

 

 

CELSO KAMINSKI 
Vereador 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


