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Presidente da Câmara 

INDICAÇÃO N° 073/2020 

EMENTA: Reforça pedido à Senhora Prefeita 
Municipal que determine ao setor competente da 
municipalidade a adoção de providências visando à 
pavimentação integral de todas as Ruas e Avenidas 
que ainda carecem de pavimentação em nosso 
Município e que não foram incluídas no cronograma 
de pavimentação divulgado pelo Poder Executivo. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

Com o êxodo rural e maior concentração populacional nas Cidades, tornaram-
se necessários a criação de estruturas, por parte dos municípios, que possibilitassem 
acomodar as pessoas que estavam chegando aos grandes centros Urbanos e às 
Cidades em crescimento, com vistas a proporcionar maior qualidade de vida aos 
moradores. 

Em nossa Cidade, ainda existem muitas Ruas que carecem de pavimentação, 
ocasionando uma série de transtornos aos moradores, atingindo principalmente as 
pessoas com problemas respiratórios que sofrem em épocas secas devido à formação 
de poeira e partículas sólidas; nos dias chuvosos, as vias públicas ficam intransitáveis, 
e muitas delas são os principais acessos as unidades escolares. 

Considerando que muitas das Ruas ainda aguardam pela pavimentação, 
INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao setor competente da 
municipalidade a adoção de providências visando à pavimentação integral de todas as 
Ruas e Avenidas de nossa Cidade, desde as regiões centrais até as que fazem limites 
com outros municípios e que não foram inclusas no cronograma de pavimentação 
divulgado pelo Executivo. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 18 de março de 2020. 
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