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INDICAÇÃO Nº. 41/10  

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. 

Considerando manifestações de moradores das regiões da Vila Prado, Parque das Rosas, 

Vila Roma, Jardim Primavera e Roseira Velha, reclamando sobre o tráfego e o estacionamento de 

veículos de carga pesada, por algumas vias públicas localizadas nas referidas regiões, 

testemunhando que, em tese, o tráfego destes veículos, estão danificando a pavimentação asfáltica, 

com afundamento nos trechos em que permanecem estacionados, junto ao meio fio, fragmentação e 

deterioração do asfalto em diversos pontos das vias por onde trafegam, além de, em tese, estar 

afetando a rede de água e esgoto. 

Considerando que apesar dos esforços que o Poder Público Municipal, realiza para 

recuperar a pavimentação das vias que estão sofrendo danos, com a realização de operações tapa 

buracos periódica e, recapeamento de outras, verifica-se a repetição dos fatos, danos à pavimentação 

asfáltica, provocadas em tese, pelo estacionamento e tráfego de veículos de carga pesada, exceto 

aquelas de menor proporção, provocadas pelas intempéries. 

Considerando que a pavimentação asfáltica das vias públicas do perímetro urbano de 

Roseira, em tese, não suporta a presença de veículos de carga pesada, estacionados, ou, trafegando 

regularmente pelas referidas vias.  

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Marcos de Oliveira Galvão, a 

recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Pe. Martinho Fornner, que se encontra deteriorada e, 

providências de trânsito que se faça necessária para que a via seja preservada dos referidos danos, 

em tese, provocados pelo tráfego de veículos de carga pesada.  

             Que 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.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de Abril de 2010. 
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