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INDICAÇÃO N° 051/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeitura Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, 
com máxima urgência, a manutenção do leito 
carroçável da Estrada Rafael Américo Ranieri, desde 
a entrada do Bairro Barranco Alto até o limite com a 
Cidade de Guaratinguetá. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Têm sido constantes as reclamações de nossos munícipes acerca da 
precariedade da pavimentação asfáltica da Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, 
importante via pública que interliga nosso Município com a cidade de Guaratinguetá. 
Muitos moradores utilizam a estrada com destino às suas residências e muitos 
trabalhadores usufruem da via para irem aos seus trabalhos, tendo em vista que a 
Cidade vizinha emprega muitos trabalhadores de nossa Cidade, além de estudantes 
que buscam qualificação profissional. 

Atualmente a referida via, que é relativamente estreita, encontra-se com 
grandes buracos às suas margens e cheia de desníveis e pequenas depressões ao 
longo de sua extensão, situação que vem atrapalhando a passagem pela estrada, 
tornado-a perigosa para motoristas, pedestres, ciclistas e demais transeuntes, além de 
causar prejuízo aos veículos que trafegam pelo local, sobretudo no período noturno, na 
qual o caminho fica totalmente às escuras por conta da ausência de iluminação pública. 

Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que determine ao setor competente da municipalidade a 
adoção de providências visando à manutenção do leito carroçável da Estrada Rafael 
Américo Ranieri, desde a entrada do Bairro Barranco Alto até o limite com a Cidade de 
Guaratinguetá. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 19 de Fevereiro de 2020. 

,~~ 
EDUA~~Ó ELIAS ANDRINI 

Vereador — PSB 
Av. Governador Mário Covas, n.° 222 -Centro - POTIM -São Paulo -CEP. 12525-000 

Tel/Fax (12) 3112-1276 - 3112-2908 - 3112-2909 - E-mail: camarapotim ~~uol.com.br 
CNPJ. 65.043.713/0001-88 - I.E. Isento 


