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Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem estar da 

população, na qual está inserida a limpeza dos leitos dos córregos e ribeirões, que passam pelo 

Município de Roseira, alguns trechos, por áreas residenciais.  

 

Considerando que, tomamos conhecimento através da imprensa escrita, do apoio do 

DAEE, a Administração Pública Municipal de Aparecida, para limpeza dos seus córregos e 

ribeirões, através da cessão de uma retroescavadeira denominada “Proclain”, conforme 

reportagem em anexo. 

 

Considerando que, o serviço de limpeza de córregos e ribeirões, em algumas 

circunstâncias, complexas pela dimensão e localização, exige recursos, e/ou, maquinários, 

apropriados, a exemplo da retroecavadeira “Proclain”, da qual o DSM de Roseira é desprovido, 

algumas vezes se valendo do improviso de recursos e meios, para limpeza de nossos ribeirões e 

córregos, às vezes, ou, nem sempre os mais apropriados e indicados.  

 

Considerando que, os leitos de nossos ribeirões e córregos reclamam serviços de limpeza 

de seus leitos, de uma forma particular aqueles que passam por áreas residenciais. 

 

Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor dos Serviços Municipais 

de Roseira, DSM, MD SR FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA, providência no sentido de 

viabilizar junto ao DAEE, apoio, através da presença da retroescavadeira “Proclain”, para a 

realização de serviços de limpeza do leito de nossos ribeirões e córregos, que além dos aspectos 

sanitários e paisagísticos, também facilita o escoamento das águas, que deságuam nesses ribeirões 

e córregos.   
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Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR “Zé do Rosário”, ao ILMO SR Diretor 

do DAEE na Região, ao ILMO Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do 

Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Março de 2011. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

Líder do PMDB - Autor da Indicação 

 

 

Vereador José Roberto da Palma 

 

   Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

 

Vereador Claudinei Ramos 

 

 

         Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães  

 


