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

estar da população, na qual está inserida a identificação por meio de placas, as vias públicas de 

nossa cidade.  

                         Considerando que, as vias e logradouros públicos, recebem na ocasião da sua 

abertura para a população, nomes de cidadãos ilustres, como homenagem póstumas, ou não, 

deixando eternizados seus nomes e realizações, em favor de nossa comunidade. 

                         Considerando que, certamente todas as vias públicas de nossa cidade, foram 

dotadas da identificação por meio de placa e, lamentavelmente em razão de atos de vandalismo e 

depredação, ou, decorrente do próprio desgaste e deterioração produzida pelo passar do tempo, 

deixaram de estar identificadas publicamente.  

                         Considerando que, a falta de identificação por meio de placas de identificação das 

vias públicas, os serviços de entrega de mercadorias, produtos diversos, e/ou, correspondências 

diversas, ficam prejudicadas, em algumas oportunidades agravadas com a falta de numeração, 

nas edificações, além do prejuízo para a memória daquele que foi homenageado. 

                         Considerando que, além dos aspectos de manter o nome do homenageado na 

memória do Povo Roseirense, bem como facilitar a prestação de serviços, também deve ser 

considerado os aspectos paisagísticos produzidos pela falta da placa de identificação da via, ou, 

logradouro público.    

                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR CESAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA GALVÃO, MD Diretor dos Serviços Municipais de Roseira, DSM, providência no 

sentido de serem identificados por meio de placas, as vias e logradouros públicos desprovidos 

dessa identificação, em particular, as Ruas Major Vitoriano e Princesa Izabel, na região central 

de Roseira.    
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                         Que se dê conhecimento ao ILMO Senhor Sérgio Bento, ao ILMO SR Diretor do 

Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio 

Aparecida, para conhecimento público.    

 .   

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 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  

 


