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INDICAÇÃO Nº. 91/10
Considerando que é dever do Vereador indicar a Administração Pública Municipal,
providência em favor do bem estar da População Roseirense, na qual está inserida a conservação
das estradas rurais, por meio de serviços de terraplanagem de conservação e manutenção.
Considerando que foi solicitado a este Vereador fazer chegar ao conhecimento da
Administração Pública Municipal, solicitação para realização de serviços de terraplanagem ao longo
da Estrada Vicinal Antonio Fazzeri, para a qual se tem anunciada a sua pavimentação, na altura do
Km 08, próximo ao trecho conhecido por “cachoeirinha” e, que está sofrendo a ação do tempo,
erosão.
Considerando a preocupação de proprietários rurais com a trafegabilidade da
referida Estrada Vicinal, neste período em que se iniciam a ocorrência de chuvas torrenciais, e a
necessidade de serviços de conservação.
Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor dos Serviços
Municipais de Roseira, a realização de serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal Antonio
Fazzeri, de forma que a terra ali acumulada em consequência dos serviços realizados seja retirada e
não depositada as margens da estrada, que em tese, favorece o represamento da água e a erosão da
via e áreas próximas, transportando-as para locais que necessitam de reposição de terra,
considerando informação, que da mesma forma, sendo a terra depositada em áreas as margens das
estradas, estas em tese, contribuem para o assoreamento dos ribeirões e riachos próximos as
estradas.
Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO Arquiteto Walter Ronconi Fazzeri Jr,
ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor do Departamento de
Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e Gamela”, para
conhecimento público.
Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Dezembro de 2010.
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