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INDICAÇÃO N° 011/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
mantenha entendimentos junto ao Governo do 
Estado, visando a disponibilização de recursos 
financeiros que possibilitem o recapeamento da 
pavimentação asfáltica de toda a extensão da Av. 
Miguel Vieira dos Santos, desde a altura do Bairro 
Morada dos Marques até as Penitenciárias I e 11. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

A Avenida Miguel Vieira dos Santos é uma importante via que dá acesso aos 
Bairros Vista Alegre e Miguel Vieira e Soares e é muito utilizada também por veículos 
que tem como destino as Penitenciárias I e II. Embora ela tenha recebido asfalto, a 
qualidade do mesmo deixou muito a desejar e, com o decorrer dos anos, a 
pavimentação foi se desgastando, com a formação de buracos em toda a sua 
extensão. 

A condição atual da referida Avenida está precária, cheia de variações e 
pequenas depressões, onde os motoristas não conseguem nem ao menos desviar dos 
buracos, pela imensa quantidade dos mesmos na via. Muitos usuários estão tendo 
prejuízos na suspensão de seus veículos, sem contar com os sérios riscos de 
acidentes. 

A mencionada avenida no decorrer dos anos vem recebendo pequenas 
manutenções e tapamento dos buracos, mas são medidas paliativas que não resolvem 
efetivamente a questão, onde basta uma chuva para reaparecer novamente os mesmo 
problemas. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que mantenha 
entendimentos junto ao Governo do Estado, tendo em vista a disponibilização de 
recursos financeiros que possibilitem o recapeamento da pavimentação asfáltica de 
toda a extensão da Av. Miguel Vieira Dos Santos, desde a rotatória do Bairro Morada 
Dos Marques até as Penitencïárias I e ll. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 13 de Janeiro,de 2020. 

EDUA ANDRINI 
Vereador — PSB 
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