
~• 

Câmara Municipal de Potim 
"POTIM —TERRA DO ARTESANATO" 

~.. l~.~ ,. 

,-........._.. : ... 
..~í :' AL L).h :,? ;-' ̀ ~ 

F((~L`'~íF~ h'r~J~+ ~ :... J r^~ }=%CS{i~?i~tC C41 s.i,~,'8 

INDICAÇÃO N° 042/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgência, a instalação de iluminação 
pública, desde o início da Rua José Theodoro Correa 
até o final da Rua Bahia, ambas, importantes vias 
públicas do nosso município. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

Tenho recebido muitas reclamações de moradores quanto à ausência de 
iluminação pública na Rua José Theodoro Corrêa e na sua continuação, já no Bairro 
Jardim Alvorada, denominada Rua Bahia. Nestas vias mencionadas, temos um grande 
número de residências cujos moradores sofrem com o problema, principalmente no 
período noturno, onde os moradores ficam inseguros de transitar no trecho 
mencionado, correndo o risco de serem assaltados ou serem vítimas de outros delitos. 

Temos que considerar que entre as duas vias, encontra-se o Centro 
Poliesportivo de Potim, que recebe inúmeros jovens que praticam atividades 
recreativas e lúdicas oferecidos naquele espaço público, sendo trajeto muito utilizado 
pelos freqüentadores do local e, recentemente também foi inaugurada a Unidade do 
Programa ESF "Dr. José Benedito Ramos Valladão, que atende aos moradores dos 
Bairros Jardim Alvorada, Chácara Tropical e João Nogueira e recebe diariamente um 
grande número de pacientes. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente da municipalidade, com 
máxima urgência, a instalação de iluminação pública, desde o início da Rua José 
Theodoro Correa até o final da Rua Bahia, ambas, importantes vias públicas do nosso 
município. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 05 de F~er~iro de 2020. 
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