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INDICAÇÃO N° 062!2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote providências visando à manutenção da Rua 
Juscelino Kubitschek, de modo especial nas 
proximidades do n° 32, onde encontra-se o trecho 
mais esburacado da via. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

Com a intensidade e constância das chuvas nesse verão, que 
aconteceram de forma um tanto incomum para essa época do ano, as ruas e avenidas 
de nossa Cidade ficaram intransitáveis. 

De um modo geral todas as ruas e avenidas de nossa Cidade precisam 
passar por serviços de manutenção e recuperação, através de uma verdadeira 
"operação tapa buracos", para minimizar esse grave problema. 

Enquanto esse tipo de serviço não é realizado na Cidade como um todo, 
cabe ao Poder Executivo adotar providéncias para ir realizando a manutenção nos 
pontos mais precários. 

Nesse sentido, encaminho ao Poder Executivo pedido dos moradores da 
Rua Juscelino Kubitschek, que solicitam a manutenção da referida via, com a maior 
brevidade possível, juntamente com fotos tiradas do local, que ilustram a necessidade 
da realização dos serviços ora solicitados. 

Por todo o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que adote providéncias visando à manutenção da Rua 
Juscelino Kubitschek, de modo especial nas proximidades do n° 32, onde encontra-se 
o trecho mais esburacado da via. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 03 de março de 2020 

ROBERTO RIVELINO FELIX DE A~2EU 
Vereador — PR. 
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