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REQUERIMENTO Nº 015/10

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar do município e levar ao 

executivo os pedidos de nosso povo. 

Considerando  que  é  dever  do  vereador  verificar  os  problemas  que  impactam 

diretamente nossa população principalmente a assuntos ligados a Constituição Federal no que 

diz respeito ao fato de ir e vir.

Considerando que entre a Rodovia Presidente Dutra e a Estrada Pedro Galvão de França 

Rangel há duas passagens por baixo da Dutra para escoamento das águas da chuva, sendo que 

uma delas deságua exatamente no sentido do bairro Vila Roma o que tem trazido transtornos 

para moradores que ali residem.

Considerando  que  nós  moradores  deste  município  sempre  buscaremos  transformar 

Roseira cada vez mais numa cidade pujante e com mais qualidade de vida.

E, pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, solicite junto a empresa Nova Dutra a possibilidade de 

se implantar estudos para evitar que alagamentos na Rodovia Presidente Dutra bem como na 

Estrada Pedro Galvão de França Rangel conhecida também como Avenida José Francisco dos 

Santos continuem atrapalhando os motoristas tanto da Rodovia quanto da Estrada. Sabemos 

que recentemente a empresa Nova Dutra andou efetuando limpeza no local e plantio de mudas 

de árvores, porém o problema ainda persiste. Como sabemos que hoje as obras de engenharia 

fazem coisas extraordinárias quem sabe a Nova Dutra não possa ajudar mais uma vez o nosso 

município a resolver esses alagamentos. Certo de que isso visa uma maior qualidade de melhor 

bem como a segurança de todos os motoristas que trafegam por aquele trecho com seus carros, 

se faz necessário esse requerimento.

Que desta se ciência a empresa Nova Dutra, ao Jornalista do jornal “O Aparecida”.
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