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INDICAÇÃO N° 097/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
realizes estudos e adote as providências junto ao 
departamento competente, visando à manutenção do 
leito carroçável da Avenida Minas Gerais, no Bairro 
Jardim Alvorada, através do tapamento dos buracos 
que se encontram localizados no pavimento asfáltico 
da referida via pública. 

AUTOR: Vereador Juarez do Nascimento 

O ano de 2020 tem sido significativo em nosso Município no que tange a 
qualidade da mobilidade urbana, graças aos esforços da Prefeitura para a ampliação 
da pavimentação em Ruas e Avenidas importantes de nossa Cidade, melhorando de 
sobremaneira o trãnsito nas vias contempladas com a pavimentação, e uma 
conseqüente melhora da qualidade de vida dos moradores das Ruas beneficiadas. 

Entretanto, não podemos esquecer as vias públicas que já possuíam a 
pavimentação, que necessitam de constante manutenção do leito carroçável, para 
permitir boas condições de usabilidade. Uma das vias que demandam o efetivo 
tapamento de buracos e pequenas depressões no pavimento é a Avenida Minas 
Gerais, no Bairro Jardim Alvorada, que atualmente apresenta vários buracos que 
dificultam a passagem e podem ser potenciais causadoras de acidentes. 

Diante de todo o exposto acima, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que 
realize estudos e determine a adoção de providéncias junto ao setor competente, 
visando à manutenção do leito carroçável da Avenida Minas Gerais, no Bairro Jardim 
Alvorada, com o efetivo tapamento dos buracos no pavimento asfáltico, de forma a 
garantir maior segurança aos usuários desta importante via pública. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 20 de Maio de 2020. 
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