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        Considerando que é dever do Vereador encaminhar os pedidos de interesse do bem estar da 

população, ao conhecimento do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para as providências que se faça 

necessário. 

        Considerando a disposição manifestada a este Vereador do Senhor Fernando Barros Costa, 

em viabilizar através do proprietário, a transferência do trecho da marginal, localizada no bairro do 

Pedro Leme, que se constitui em via de acesso para as alamedas das chácaras São Pedro, entre a 

Avenida São Pedro e o antigo Rancho Huai, sentido centro – bairro, para o Município. 

        Considerando que o trecho da referida marginal, entre a Rua Benedito Monteiro Santos 

França e a Avenida São Pedro, já é de domínio do município. 

        Considerando a apresentação nesta Casa de Leis de Projeto de Lei, da autoria deste 

Vereador, propondo denominar o referido trecho da marginal, descrita no parágrafo anterior, em 

Marginal, Governador André Franco Montoro, resgatando e homenageando, ainda que 

singelamente, a memória deste ilustre estadista, pela sua importância histórica para o 

desenvolvimento do Município de Roseira, para o Servidor Público Estadual e para a Democracia 

Brasileira, que poderá se entender para além da Avenida São Pedro, identificando toda a extensão 

daquela marginal, no caso da viabilização da transferência, do referido trecho para o Município. 

        Considerando que em tese a transferência daquela via particular para o Município, não 

acarretará ônus para os cofres públicos.  

        Considerando que, a Administração Pública Municipal, já realiza serviços de limpeza e 

conservação daquele trecho particular.   

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

e providências para viabilizar a transferência do trecho particular, da marginal objeto desta 

indicação, para o Município, através do Senhor Fernando Barros Costa, representante dos interesses 

do proprietário, que apresentou a proposta para este Vereador.   

        Que se dê conhecimento por escrito ao Ilmo. Senhor Fernando Barros Costa, ao Ilmo. 
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Senhor Presidente do Conselho Comunitário dos Direitos Civis de Roseira, CONDIC, ao Ilmo. 

Senhor Presidente da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Sant’Ana, e por e-mail, 

aos Ilmos. Senhores Diretores dos Jornais “O APARECIDA” e “TRANCA E GAMELA”, de 

circulação em Roseira.     

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de Maio de 2010. 
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