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REQUERIMENTO Nº 009/2015
“Passar máquina para nivelamento e colocação de fresa (raspadinha) em algumas
Ruas das Chácaras do Bairro do Pedro Leme que ainda não possuem e estão necessitando
desta benfeitoria.”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe através do DSM, qual a
possibilidade de Passar máquina para nivelamento e colocação de fresa (raspadinha) em algumas
Ruas das Chácaras no Bairro do Pedro Leme que ainda não possuem e estão necessitando desta
benfeitoria.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Altamiro Mendes de Andrade Filho, VicePrefeito.

Justificativa

Este documento visa apresentar este justo e relevante pedido de muitos moradores das
ruas que não contam com esta benfeitoria, pois com as chuvas (abençoadas chuvas) as ruas estão
muito irregulares e, além disso, durante a estiagem a poeira é muito intensa, prejudicando a
qualidade do ar e, portanto, a saúde dos habitantes.
A colocação da fresa, precedida pelo nivelamento das ruas, contribuirá para corrigir as
imperfeições (buracos, trepidações e irregularidades) e diminuir o pó. Portanto, suscitará a
melhoria da qualidade das referidas ruas.
Vale salientar que estas ruas são bastante movimentadas por veículos de moradores e de
visitantes que costumam alugar chácaras para desfrutar de lazer.
Assim sendo, solicito ao executivo municipal que procure encaminhar ofício para a CCR
Nova Dutra para receber o indispensável material supracitado para a nossa cidade, pois além da
demanda aqui apresentada, é notória a necessidade desta benfeitoria para outros lugares do
município.
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de fevereiro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

