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INDICAÇÃO N° 046/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeïta Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgéncia, a realização dos serviços de 
limpeza urbana, roçada e capina às margens e no 
leito carroçável de todas as Ruas e Avenidas da 
região central de nossa Cidade. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

A região central de nossa Cidade recebe um fluxo grande de pessoas por ser 
o coração do nosso município, possuindo várias residências, comércios e 
estabelecimentos públicos, onde diariamente inúmeros moradores, visitantes ou 
mesmo trabalhadores, utilizam as vias públicas e calçadas pertencentes ao centro da 
Cidade. 

Dada a relevãncia e representação que as Ruas e Avenidas do Centro 
desempenham para a nossa Cidade, é de suma importância que as margens das vias 
públicas e o leito carroçável estejam em plenas condições de uso e com os serviços de 
capina, limpeza urbana e roçada em dia, a fim de que as pessoas possam utilizá-Ias 
rumo aos seus destinos. 

Percorrendo as Ruas do Centro, é bem perceptível que as vias e margens 
necessitam de uma limpeza por parte do departamento competente da municipalidade, 
para tornar a passagem pelas vias mais limpa, higiênica e em melhores condições de 
usabilidade. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeitura Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente a realização dos 
serviços de limpeza urbana, roçada e capina as margens e no leito carroçável de todas 
as Ruas e Avenidas do Centro da nossa Cidade. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 12 de Fevereiro de 2020. 
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