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INDICAÇÃO N° 007/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade a 
realização de serviços de roçada, limpeza e capina 
às margens da Rua José Teodoro Correa, na altura 
da residência de n° 570. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Circulando pelas ruas da Cidade, como servidor público atuante e também 
como representante do legislativo municipal, temos um olhar crítico quando transitamos 
pelas principais artérias de nossa cidade, observando sempre que possível os 
problemas locais e procurando formas de fazer um caminho mais curto entre os 
moradores e o Poder Executivo Municipal, no sentido de resolver o mais breve possível 
as adversidades que afligem nossa população. 

Transitando pela Rua José Teodoro Correa, no bairro Chácara Tropical, 
constatei a necessidade dos serviços de capina e limpeza, na altura da residência de 
n° 570, onde o mato elevado vem prejudicando os transeuntes e moradores que 
utilizam a via no seu dia a dia. 

É dever do Poder Público manter as ruas, repartições, praças, logradouros e 
demais espaços de sua competência em plenas condições de uso, planejando de 
forma periódica e rotineira os serviços necessários para sua manutenção, de forma a 
assegurar que os munícipes possam utilizá-los. 

Diante do exposto INDICO à Senhora Prefeita Municipal que determine ao 
setor competente da municipalidade com a mais brevidade possível, a realização dos 
serviços de roçada, capina e limpeza na Rua José Teodoro Correa, na altura da 
residência de n° 570, no Bairro Chácara Tropical. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 09 de Janeiro de 2020,-, 
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