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INDICAÇÃO N° 015/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote providências, visando a recolocação dos 
bloquetes retiradas da Rua Geraldo Teixeira 
Machado, em frente a residência de n° 110, na Vila 
São Pedro. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

Percorrendo as ruas da Cidade, somos abordados constantemente pelos 
munícipes que nos comunicam sobre os problemas que encontram e, como 
representantes do povo devemos sempre levar ao conhecimento do Poder Executivo 
as reivindicações da população. 

Há aproximadamente dois meses, o Departamento de Obras da Prefeitura 
realizou manutenção na galeria de águas pluviais da Rua Geraldo Teixeira Machado, 
altura do n° 110, no Bairro Vila São Pedro. Para a realização dos serviços, houve a 
necessidade da retirada de parte dos bloquetes da pavimentação da via. 

Contudo, passado o tempo acima citado, os bloquetes até o momento não 
foram recolocados, deixando um espaço que formou um buraco, motivo pelo qual 
vários moradores das proximidades vem reclamando da falta de acabamento do 
serviço e do perigo que ali se tornou por causa da ausência dos bloquetes, onde muitos 
ciclistas vem sofrendo acidentes quando passam pelo local. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao 
setor competente da municipalidade, aadoção de providências pertinentes visando a 
recolocação dos bloquetes na Rua Geraldo Teixeira Machado, na altura da residência 
de n° 110, no Bairro Vila São Pedro, para garantia de segurança dos transeuntes que 
utilizam a via e para acabamento do serviço que foi realizado há aproximadamente dois 
meses. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 14 de Janeiro de 2020. 

ROBERTO RIVELINO FELIX DE ABREU 
Vereador - PR 
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