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INDICAÇÃO Nº 003/2014 

“Limpeza, conservação e embelezamento da área de passagem de nível que liga o 

centro da cidade – Rua Princesa Isabel – ao residencial Nova Era” 

 

      Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente 

documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine 

ao DSM – Departamento de Serviços Municipais, a Limpeza, conservação e embelezamento 

da área de passagem de nível que liga o centro da cidade – Rua Princesa Isabel – ao 

Residencial Nova Era. 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade 

Filho. 

 

Justificativa 

 

 Considerando que a retirada da passarela existente na referida passagem de nível é um 

processo demorado e muito burocrático, pois não depende exclusivamente da prefeitura, 

sugiro que enquanto tal obra não for materializada, o lugar seja bem cuidado. 

 Em visita ao local ouvi algumas demandas importantes para o cotidiano das pessoas 

que por ali residem, têm seus estabelecimentos comerciais e, evidentemente, utilizam a 

referida passagem de acesso a outros bairros como: Barretinho, Pedro Leme e Zona Rural e o 

Complexo Esportivo José Ely de Miranda (Zito). 

 Para que o local seja mais bem utilizado é fundamental que o DSM realize os 

seguintes trabalhos: capina, limpeza geral, pintura das colunas da passarela, construção de 

um canteiro de flores do lado esquerdo na Rua Princesa Isabel no sentido Residencial Nova 

Era e o nivelamento de um pequeno trecho da rua até a passagem de nível.  

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação. 

  

  Plenário vereador João Caltabiano, 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 



 
Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

 


