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INDICAÇÃO Nº. 78/10

            Considerando que  é  dever  do Vereador  indicar  ao  EXMO SR Prefeito  Municipal, 

providências para o bem estar da População Roseirense. 

            Considerando que, lamentavelmente a falta de postura de alguns cidadãos, transformam os 

encostos dos bancos instalados nos logradouros públicos, praças e jardins, em assentos, fazendo da 

parte do assento, anteparo para os pés, descaracterizando o formato dos referidos bancos, além de 

facilitar outros comportamentos contrários aos valores sociais atuais.

            Considerando que, praças e jardins, estão sendo revitalizados, inclusive com a instalação de 

novos bancos, porém, mantendo-se o costume da instalação dos tradicionais bancos com encostos.   

            Considerando que além da falta de postura de alguns cidadãos, há também a falta de fiscais,  

ou, zeladores, de forma a garantir o uso correto do referido patrimônio público, corrigindo o uso 

incorreto. 

            Pelas considerações mencionadas, indico ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, 

Marcos de Oliveira Galvão, adotar para as próximas reformas de logradouros públicos, praças e 

jardins, modelos de bancos alternativos, que não possua a parte do encosto, considerando que em 

tese, o objetivo maior dos referidos bancos, é o de descansar as pernas, apoiadas ao solo e, não no 

assento do banco, além dos aspectos paisagísticos. 

Que se dê conhecimento por escrito aos Ilustríssimos (as) Senhores (as) Diretores (as) das 

Escolas Publicas de Roseira, para fins pedagógicos, assuntos transversais, cidadania e ao Jornal “O 

APARECIDA”.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de Setembro de 2010.
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