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INDICAÇÃO Nº 011/2014 

 

 

AUTOR: Vereador GERALDO OLIVEIRA DE LIMA (GERALDÃO/PSC) 

 

 

Indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, ouvido o soberano plenário, 

pavimentação asfáltica das ruas Castelo Branco e Getúlio Vargas, nos trechos compreendidos 

entre a Avenida Tancredo Neves e Rua Pedro Pedrossian, no Bairro Jardim Ouro Verde. 

 

De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o 

Soberano Plenário, o(a) Vereador(a) Autor(a), 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 011/2014 

 

Para maior conhecimento do local a ser pavimentado, o sentido é o de quem segue pela 

Avenida Tancredo Neves para a Praça Padre Cíceco, virando à direita, sendo que, o primeiro 

é o trecho da Rua Castelo Branco de frente para as quadras 107 e 112, tendo como referência 

o lavajato do Nem e o segundo é o trecho da Rua Getúlio Vargas de frente para as quadras 58 

e 59, tendo como referência o Bar do Baré. 

A situação desta duas ruas são precárias, com valas no meio delas, e muita poeira solta, o que 

faz com que prejudique a vida das pessoas que moram nas suas proximidades, tendo de levar 

em conta ainda, o fato de estas ruas estarem localizadas em locais estratégicos e bem 

centralizadas no bairro e que no sentido indicado acima, são elas as próximas, visto que as 

ruas antes destas já estão asfaltadas. 

Conto com o apoio dos nobres companheiros de vereança na aprovação desta indicação para 

acelerarmos a melhoria de vida das pessoas que moram no alto das citadas ruas. 

  

Sala de Sessões “Lamartin José da Silva”, aos três dias do mês de julho de dois mil e 

quatorze. 

 

 

GERALDO OLIVEIRA DE LIMA 


