
INDICAÇÃO Nº 072/2013 
 
AUTOR: 
Vereador RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR (Ronaldo Sem Terra/PSB) 
     
INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O 
SOBERANO PLENÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ALVES 
LEÃO, DO BAIRRO JARDIM OURO VERDE DE NOVA OLÍMPIA. 
 

De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois 
de ouvido o Soberano Plenário, o Vereador Autor, pede que seja encaminhado o 
presente expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão 
Masson para que o mesmo possa tomar as providências necessárias. 
  

JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 072/2013 
 

Senhores Vereadores. 
 
Esta importante indicação originou do clamor da própria comunidade e principalmente 
das pessoas que moram em torno dessa rua. As reivindicações vieram através de 
abordagem das pessoas que moram ao longo da citada rua, a este Vereador autor; estas 
afirmando que o transtorno é grande devido a falta de pavimentação asfáltica, 
justificando que quando os veículos trafegam por ela levantam muita poeira, o que faz 
com que essas poeiras entrem nos comércios e residências causando muita sujeira, e no 
caso dos comércios o agravante é que a poeira segue para os produtos que estão 
expostos à venda prejudicando o comercialização das mesmas, principalmente em 
confecções, bares, pizzarias e espetinhos, sem falar que ainda prejudica a saúde dos 
moradores.  Outra reivindicação que chegou até a este vereador autor, foi através de um 
abaixo assinado feito pelos moradores e comerciantes dessa rua e colhidas as devidas 
assinaturas, que seguirá como parte integrante desta indicação. Por fim, precisamos 
mostrar para a administração a real necessidade da urgência de pavimentação asfáltica 
desse trecho da rua José Alves Leão e se possível a sua continuidade até os altos do 
bairro Jardim Aeroporto, visto que a mesma dá acesso a esse bairro e ainda é bastante 
utilizada por ônibus da Empresa Usinas Itamarati.    
 

Sala de Sessões “Lamartim José da Silva”, aos três dias do mês de setembro de 
dois mil e treze. 

 
Vereador RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 


