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INDICAÇÃO N° 026/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a adoção de providências, visando a 
limpeza das margens do Ribeirão dos Potins, bem 
como o desassoreamento do mesmo, desde o trecho 
paralelo à Rua Silveiras no Bairro Morada dos Marques 
até a extensão do Ribeirão que corta a Rua Marinho 
Brasil, nas proximidades com a ponte que dá acesso 
ao Barranco Alto. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

Todos temos a responsabilidade de zelar e proteger os nossos bens naturais, 
tendo atitudes e comportamentos que beneficiem o meio ambiente, a fim de que as futuras 
gerações possam usufruir dos benefícios que a natureza nos proporciona, como um ar 
mais puro e saudável, áreas com formação arbórea para amenizar o calor intenso dos dias 
ensolaradas, rios importantes que cortam as cidades e são fontes de abastecimento e de 
uma diversidade de seres vivos, tão escassos nos dias atuais nos quais as cidades 
invadiram os espaços com vegetação nativa e poluíram muitos ríos, nos quais restaram 
poucos remanescentes. 

É do conhecimento de todos que nossa Cidade é cortada pelo "Ribeirão dos 
Potins", que atualmente a sua mata ciliar e as suas margens estão cheias de entulho e 
detritos descartados por pessoas que residem em nossa própria Cidade e, também, já 
recebemos denúncias de descarte irregular de lixo por moradores das cidades vizinhas. 

Fato é que quando o referido Ribeirão tem seu nível de água elevado, 
principalmente em períodos de chuvas intensas, todo esse lixo depositado polui o ribeirão 
e vai parar nas vias públicas e nas residências próximas, causando um imenso 
inconveniente. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao setor 
competente da municipalidade, com máxima urgência, a adoção de providências 
pertinentes visando à limpeza das margens do Ribeiro dos Potins, bem como 0 
desassoreamento do mesmo, desde o trecho do rio paralelo à Rua Silveiras, no Bairro 
Morada dos Marques, até a extensão do ribeirão que corta a Rua Marinho Brasil, 
finalizando nas proximidades da ponte que dá acesso ao Bairro Barranco Alto. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 27 de Janeiro de 2020. 
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