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INDICAÇÃO Nº. 005/2011

                        Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor

do bem estar  da população,  na qual  está inserida a recuperação da pavimentação

asfáltica e a instalação de luminárias nas vias públicas. 

                         Considerando que, fui procurado, por uma cidadã, moradora próxima

a Rua Benedito Bortolaci com a Rua Salvador Caltabiano, no Residencial Vila Roma,

solicitando apoio deste parlamentar,  junto a Administração Pública  Municipal,  no

sentido de solicitar a instalação de luminárias naquela via, Rua Benedito Bortolaci,

bem como a realização de reparos, e/ou, recuperação asfáltica de um pequeno trecho

da Rua Salvador Caltabiano, que está deteriorada. 

                         Considerando que a falta de iluminação pública tem preocupado

moradores daquela via pública e aquelas que transitam por aquela via, receosas da sua

segurança,  bem  como  a  deterioração  da  pavimentação  asfáltica,  provocando

desconforto dos moradores próximos.

                         Considerando que, a Administração Municipal, tem o prazo

aproximado  de  02  (dois)  anos,  para  receber  e  assumir  toda  a  manutenção  da

iluminação  pública  de  Roseira,  bem  como,  as  solicitações  de  expansão,  e/ou,

instalação de novas luminárias nas vias municipais, estando hoje a Administração

Municipal, inadimplente com a Concessionária responsável, ficando assim, impedida

de contratar novos serviços, até a normalização da relação comercial.

                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor de

Serviços Municipais de Roseira, DSM, adotar, as medidas necessárias, para realizar

serviços de recuperação de parte, e/ou, um pequeno trecho, da pavimentação asfática

da Rua Salvador Caltabiano, bem como a instalação de luminárias na Rua Benedito

Bortolaci, assim que for normalizado a relação comercial entre a Prefeitura Municipal

e a Concessionária.  

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Comandante da

Polícia Militar em Roseira, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao

ILMO  SR  Diretor  do  Departamento  de  Jornalismo  da  Rádio  Aparecida,  para

conhecimento público.   
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