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INDICACi ÃO N° 027/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a adoção de providências visando a 
realização dos serviços de limpeza, jardinagem e 
paisagismo na Avenida Arlete de Freitas Teberga, 
próximo ao portal de entrada de nossa Cidade, bem 
como a efetivação dos serviços de pintura e 
manutenção para restauraçâo do telhado do arco 
decorativo. 

AUTORA: Vereadora Edna de Fátima Ribeiro Pinto de 
Castro Nogueira 

A entrada de nossa Cidade é o cartão postal dela, que convida todos os 
visitantes que passam pelo nosso município à conhecê-lo melhor, dando as boas vindas 
àqueles que estão chegando. 

Temos um portal de entrada feito em alvenaria com as frases "seja bem vindo" e 
"volte sempre"; nas laterais temos algumas espécies de plantas e flores que ajudam a 
enfeitar, ornamentar e embelezar o principal ponto de acesso ao nosso município. 

Em passagem pela referida entrada, constatei que as áreas com vegetação 
necessitam da realização dos serviços de jardinagem, paisagismo, poda e limpeza, 
considerando que atualmente a área referida está com a gramínea alta e com ausência de 
delineamento, além disso, o espaço mencionado encontra-se com muita sujeira e 
embalagens plásticas que foram incorretamente descartadas. Necessita também de uma 
atenção maior o arco no portal de entrada, que há muito tempo não recebe uma pintura e 
manutenção, sobretudo no telhado. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao setor 
competente da municipalidade, com máxima urgência, a adoção de providências visando a 
realização dos serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo na Avenida Arlete de Freitas 
Teberga, próximo ao portal de entrada de nossa Cidade, bem como a efetivação dos 
serviços de pintura e manutenção para restauração do telhado do arco decorativo. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 28 de Janeiro de 2020. 
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