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INDICAÇÃO N° 038/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Pre#eita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, a 
recolocação dos broquetes retirados do trecho da 
via, localizado na esquina da Rua Geraldo Teixeira 
Machado com a Avenida Geraldo de Oliveira Portes. 

AUTOR: Vereador João Luis Santos de Moura 

Passando peias ruas do centro de nossa Cidade, constatei que foram 
feitas obras de manutenção nas galerìas e tubulações na esquina Avenida Geraldo de 
Oliveira Portes com a Rua Geraldo Teixeìra Machado, necessitando para tanto a 
retirada dos broquetes para que os funcionários pudessem ter acesso a rede de 
galerias, o que feito pelos servidores do setor de Obras da Prefeitura Municipal. 

Contudo, após a finalização dos trabalhos, os broquetes que ficavam no 
ponto de encontro das vias mencionadas não foram recolocados no lugar, formando 
um desnível no pavimento, situação que vem causando um incômodo para as pessoas 
que transitam a pé ou passam com os seus meios de locomoção no referido ponto. 

Segue em anexo, como parte integrante do presente pedido de 
providências, foto do local, que tem como objetivo ilustrar a necessidade de se 
concluir o mais rapidamente possível os serviços ali iniciados. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente da municipalidade, a 
recolocação dos broquetes retirados do trecho da via, localizado na esquina da Rua 
Geraldo Teixeira Machado com a Avenida Geraldo de Oliveira Portes. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 0~ de Fevereiro de 2020. 
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