Câmara Municipal de
Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx)
INDICAÇÃO Nº. 025/2011
Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem estar
da população, na qual está inserida a limpeza e conservação das vias públicas.
Considerando que, embora as vias locais da região das Chácaras São Pedro, estão
localizadas dentro de uma área particular, “condomínio”, porém servida por alguns serviços
públicos municipais, coleta de lixo, taxa de iluminação pública.
Considerando que, embora as Chácaras São Pedro, estejam localizadas em uma área
particular, acredito que, num futuro próximo a área poderá ser inserida, incluída, no perímetro
urbano do Município de Roseira, conforme proposta apresentada por esta Casa de Leis, ao Chefe
do Poder Executivo Municipal, num passado recente.
Considerando que, enquanto a referida área, não está, por força de lei, inserido no
perímetro urbano de Roseira, para que, os tributos municipais que poderiam estar sendo
recolhidos e revertidos em serviços e obras de infra-estrutura daquela área do Município, hoje
recolhidas, em favor do INCRA, além de, em tese, permitir a regularização das propriedades ali
localizadas, não fiquem desprovidas dos serviços públicos, de conservação de vias públicas, e/ou,
abertas ao público.
Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR César Augusto de Oliveira
Galvão, MD Diretor dos Serviços Municipais de Roseira, DSM, a execução de serviços de
conservação da Estrada Vale do Sol, através da máquina de terraplanagem “patrol”, em parceria
com os moradores daquela área particular, ou, não, considerando que, a referida via, é aberta ao
público.
Que se dê conhecimento 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, 18 de Abril de 2011.
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