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INDICAÇÃO N° 012/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade a 
repintura das lombadas existentes em toda a Cidade e, 
de modo especial, a pintura daquelas que estão sendo 
construídas nas vias contempladas com o calçamento 
com bloquetes. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Uma grande conquista para os moradores de Potim e que irá melhorar em muito 
a qualidade de vida da população é o calçamento das vias da Cidade com bloquetes de 
cimento. Referidas obras vem sendo muito elogiadas pelos moradores das vias que já 
receberam esse benefício e que esperavam há anos a pavimentação e, com certeza irá 
solucionar inúmeros problemas enfrentados pela população, principalmente na temporada 
de chuvas, onde os moradores encontravam dificuldades para chegar até as suas 
residências devido ao barro que se formava. 

Algumas ruas que já foram contempladas com bloquetes receberam lombadas 
em pontos estratégicos, para redução da velocidade dos veículos, contudo estas ainda não 
contam com a necessária pintura sinalizando a existência do obstáculo, pegando os 
motoristas desprevenidos. 

Não apenas os obstáculos existentes nas ruas recém pavimentadas carecem da 
sinalização vertical e a horizontal, como também aqueles já existentes nas demais vias 
públicas da Cidade, que estão com a pintura desgastada pela ação do tempo e ausência 
de serviços periódicos de repintura. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine ao 
setor competente da municipalidade a repintura das lombadas existentes em toda a Cidade 
e, de modo especial, a pintura daquelas que estão sendo construídas nas vias 
contempladas com o calçamento com bloquetes. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 13 de Janeiro de 2020, 
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