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INDICAÇÃO Nº 32/10

Considerando que é dever do vereador encaminhar os pedidos de interesse do bem
estar da população ao conhecimento do chefe do Poder Executivo para as providências que se
fizerem necessárias.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Roseira, Marcos de Oliveira Galvão,
providências através das secretarias municipais responsáveis:
- Ser providenciado, através do proprietário ou da administração pública municipal,
a limpeza da calçada da Avenida São Pedro, no bairro do Pedro Leme, ao seu início, sentido centro
– bairro, do lado esquerdo, onde há mato alto que está comprometendo o paisagismo e a segurança
daquela via.
- Ser providenciado dispositivo de proteção de um bueiro, localizado ao final da
Rua Salvador Fazzeri, no bairro Vila Prado, junto aos trilhos da MRS e de outros que se façam
necessários, de forma a prevenir acidentes durante a ocorrência de chuvas na cidade.
- Ser estendido para os pontos mais altos do Cemitério Municipal de Roseira, que
está passando por reforma e ampliação, pontos de saída de água – torneiras – que permitam e
facilitem a limpeza e conservação de túmulos ou jazigos construídos naquele local público.
- Ser providenciada uma revisão com os reparos necessários para estabelecer a
normalidade do funcionamento da iluminação secundária ou ornamental na rua Major Vitoriano,
canteiro central, que está apresentando instabilidade no seu funcionamento, para maior segurança
dos veículos estacionados naquela área, bem como para segurança dos universitários e populares
que transitam pela região durante o período noturno.
Que desta se dê conhecimento, por escrito, ao Conselho Comunitário dos Direitos
Civis de Roseira, CONDIC, e aos jornais de circulação na cidade, “O Aparecida” e “Tranca e
Gamela”, por e-mail.
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Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2010.
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