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INDICAÇÃO N° 014/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine a adoção de providências, visando a 
limpeza do terreno localizado no encontro da 
Avenida Antonio Felipe Dos Santos Filho com a 
Avenida Zulmira Proença, nas proximidades da 
Escola Municipal Benedito Lúcio Tomaz, no Bairro 
Jardim Cidade Nova e, estude com especial 
carinho, a possibilidade de se criar uma praça ou 
área de lazer no local. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

Boa parte dos terrenos localizados no Bairro Jardim Cidade Nova são de 
propriedade particular, onde atualmente várias residências foram construídas ao 
longo dos anos, com toda estrutura que um bairro precisa para funcionar, dispondo 
de água encanada, rede de esgoto, rede elétrica e, agora mais recentemente, 
recebendo a tão esperada pavimentação. 

Embora a maioria dos lotes tenha sido vendida, ainda existem áreas cuja 
competência e responsabilidade são do Poder Público Municipal, que deve 
providenciar rotineiramente a sua limpeza e manutenção, a fim de manter os 
terrenos em condições de higiene, para não trazer nenhuma dor de cabeça aos 
moradores das áreas próximas. 

Em recente passagem pelas proximidades das Avenidas Antônio Felipe 
Dos e Zulmira Proença localizadas no Bairro Jardim Cidade Nova, nas 
proximidades da Escola Municipal "Benedito Lúcio Thomaz", observei que existe 
uma área aberta cuja relva está muito alta, demandando a realização dos serviços 
de capina e roçada no local. Após averiguação com o setor de planejamento da 
Prefeitura, confirmei que área é de responsabilidade do Poder Executivo, a qual 
incube providenciar a limpeza do local. 

Entendemos oportuno além de indicar a limpeza do local, também sugerir 
a construção de uma praça ou uma área de lazer, a fim de dar utilidade àquele 
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espaço e beneficiar os moradores do Bairro Jardim Cidade Nova que não dispõe, 
atualmente, de uma Praça Pública. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que adote 
providências, visando a limpeza do imóvel de propriedade do Município, localizado 
próximo ao encontro da Avenida Antônio Felipe Dos Santos Filho com a Avenida 
Zulmira Proença, nas proximidades da Escola Municipal Benedito Lucio Thomaz e, 
estude com especial carinho, a possibilidade de construir no local uma Praça 
Pública ou uma área de lazer. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 14 de Janeiro de 2020. 

U~~ ~ÁSCII~A~NTO 
Vereador — PP 
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