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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº. 112/2014
“Substituição de Postes de Madeira na Rua Torazo Yaegashi e Takio Hayashi no Bairro
Jardim Primavera”

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que
providencie a Substituição de Postes de Madeira na Rua Torazo Yaegashi e Takio Hayashi no
Bairro Jardim Primavera.
Que deste se dê conhecimento a EDP Bandeirante Energia.

Justificativa

Os postes de madeira das referidas ruas estão muito danificados e deteriorados pelo
tempo, ou seja, pela ação da natureza.
De acordo com alguns moradores da Rua Torazo Yaegashi, alguns postes estão ocos e
oferecem grande perigo para a segurança da vizinhança e de todos que por ali passam. Há um
poste no início da referida rua que está muito inclinado, podendo cair a qualquer momento.
Portanto, o risco é muito grande. A rede elétrica é fundamental para o conforto, a segurança e
o bem-estar das pessoas, mas precisa ser muito bem cuidada; daí a importância da verificação
constante dos postes.
É importante destacar que existe poste de madeira em frente à EMEIEF Professor
Padre Geraldo. Assim sendo, esta é uma medida de caráter emergencial, pois se trata da
segurança das pessoas.
Que os postes sejam devidamente verificados e trocados, pelo menos os que estão
mais comprometidos pela ação do tempo.
Vale sublinhar que estou repetindo o pedido em função da justa cobrança dos
munícipes das referidas ruas, principalmente da Rua Torazo Yaegashi.
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Pela urgência da indicação, aguardo o atendimento o mais breve possível.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de outubro de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

