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INDICAÇÃO N° 075/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote providências visando a implantação de 
iluminação pública em pontos da Rua Roseira que 
ainda não contam com esse importante benefício, 
levando-se em conta que a referida via abriga a 
Escola Municipal Professora Maria Seabra de 
Castilho Bianco. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

A Prefeitura Municipal de Potim em parceria com a EDP, empresa 
concessionária dos serviços de fornecimento de energia elétrica, promoveu a 
implantação de iluminação pública em várias ruas e avenidas do Município, que não 
contavam com esse importante benefício e também substituíram a iluminação de várias 
ruas por luminárias de led, mais econõmicas e com maior poder de iluminação. 

No entanto, algumas importantes vias públicas de nossa Cidade ainda não 
foram contempladas com esses serviços, como é o caso da Rua Roseira, localizada no 
Bairro Morada dos Marques, que mesmo sediando uma Escola Municipal, conta com 
um número insuficiente de luminárias. 

Visando atender aos insistentes e justos apelos dos moradores da referida 
via, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que adote providéncias visando a 
implantação de iluminação pública em pontos da Rua Roseira que ainda não contam 
com esse importante benefício, levando-se em conta que a referida via abriga a Escola 
Municipal Professora Maria Seabra de Castilho Bianco. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de março de 2020. 
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