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REQUERIMENTO  N° 85/10 

Considerando que é dever do Vereador fazer chegar ao conhecimento dos órgãos de 

interesse público, oficiais, privados e de economia mista, os anseios e as reivindicações da 

população. 

Considerando que várias vias públicas da cidade de Roseira, vem sendo recuperadas com 

o recapeamento do leito carroçável. 

Considerando que a cidade vem se desenvolvendo na área da construção civil, que por 

consequência exige novas ligações de água e esgoto. 

Considerando que a realização destes serviços, água e esgoto, exige a abertura da malha 

asfáltica, para a realização das ligações subterrâneas. 

Considerando que os serviços de água e esgoto na cidade de Roseira, está sob a 

responsabilidade da SABESP, que em tese, terceiriza os serviços de recuperação e reparos da 

pavimentação asfáltica. 

Considerando que apesar da atenção dispensada pelos funcionários da empresa de 

economia mista em nossa cidade, está havendo reclamações quanto à morosidade dos reparos das 

valas abertas. 

Requeiro após ouvir o plenário, que seja requerido a SABESP, através das suas Direções 

local, regional e geral, que os serviços de reparos das vias públicas, seja agilizado, de forma a evitar 

transtornos, desconfortos, danos e acidentes de trânsito, envolvendo os usuários das referidas vias 

públicas, que aguardam pelos reparos. 

            Que se dê conhecimento por escrito ao Conselho Comunitário dos Direitos Civis de Roseira, 

CONDIC, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Sant’Ana, e por e-mail, aos Jornais 

“O APARECIDA”, “TRANCA e GAMELA”, o “ATOS”, de circulação em Roseira e Região.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 30 de Junho de 2010. 
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