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INDICAÇÃO N° 080/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
adote providências, visando à obtenção de 
recursos financeiros junto às esferas dos 
Governos Estadual e Federal, que possibilitem a 
construção de uma ponte sobre o "Ribeirão dos 
Potins", que corta a Rua Marinho Brasil, 
interligando de forma definitiva os Bairros Frei 
Galvão e Vila Olívia. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

Com a finalidade de possibilitar o acesso de pedestres, ciclistas e veículos 
ao Baìrro Vila Olívia e também à Estrada Vicinal Rafael Américo Ranieri, o trecho do 
"Ribeirão dos Potins" que corta a Rua Marinho Brasil foi canalizado de forma provisória, 
e passou a servir como principal meio de ligação entre os Bairros Frei Galvão e Vila 
Olívia. 

Durante as últimas chuvas, com a cheia do ribeirão, esse acesso foi 
parcialmente destruído, obrigando a Administração Municipal, por segurança, a 
interditar o local, que posteriormente foi reaberto pela própria população, mas que 
oferece sérios riscos de acidentes. 

Em se tratando de um acesso muito utilizado pelos moradores locais, 
inclusive por estudantes, em sua maioria crianças, por diminuir em muito o percurso 
entre os dois bairros, cabe ao Poder Executivo a adoção de medidas para solucionar 
de forma definitiva e com a maior brevidade possível essa situação. 

Diante do exposto, apresento ao crivo do douto Plenário desta Casa de Leis 
a presente Indicação, que pede à Senhora Prefeita Municipal que adote providências, 
visando à obtenção de recursos financeiros junto às esferas dos Governos Estadual e 
Federal, que possibilitem a construção de uma ponte sobre o "Ribeirão dos Potins", que 
corta a Rua Marinho Brasil, interligando de forma definitiva os Bairros Frei Galvão e 
Vila Olívia. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de ~• -~ • •e 2020. 
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