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INDICAÇÃO N° 021/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, com 
a maior brevidade possível, a adoção de providéncias, 
visando a limpeza das "bocas de lobos" existentes nas 
Ruas Luís Thomaz de Lima e Manoel Francisco de 
Castro, ambas vias públicas dos Bairros João 
Nogueira e Chácara Tropical. 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

As áreas urbanas das cidades devem possuir toda a estrutura disponível a fim 
de proporcionar condições para que os munícipes possam se instalar e viver em harmonia, 
segurança e sem medo de riscos para a sua integridade e proteção dos seus bens, que 
foram conquistados com muito trabalho árduo, respeitado sempre o seu direito 
constitucional de ìr e vir, bem como reivindicar melhorias e serviços para a comunidade em 
que vivem, como contrapartida em relação aos impostos que pagam e a alta carga 
tributária imposta aos brasileiros. 

Nos últimos dias tenho recebido inúmeras reclamações de moradores dos 
Bairros João Nogueira e Chácara Tropical, tanto pessoalmente quanto por meio das redes 
sociais, acerca do entupimento das "bocas de lobos" das Ruas Luís Thomaz de Lima e 
Manoel Francisco de Castro, duas das principais artérias de nossa Cidade, cujo 
impedimento do sistema de captação pluviométrico vem tirando o sono dos cidadãos que 
residem nas mencionadas vias e, causando um imenso transtorno em dias seqüenciais de 
chuvas, com o acúmulo de água em vários pontos localizados. 

Ante o exposto, INDICO ao Poder Executivo Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a adoção de providências, visando a limpeza e desobstrução de todas 
as "bocas de lobos" das Ruas Luís Thomaz de Lima e Manoel Francisco de Castro, ambas 
as vias públicas dos Bairros João Nogueira e Chácara Tropical, para solução do problema 
descrito. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 24 de janeiro de 2020. 

WILLIAN DOS SANTOS AMARAL 
Vereador — PV 
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