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INDICAÇÃO N°. 128/2017

o Vereador PEDRO Luís DA SILVA ALMEIDA, autor e subscrevem os Vereadores ADAUTO
ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO e VITAL ALVES DOS
SANTOS, da presente Indicação, requer que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo/MS,
Prefeito Municipal de Rochedo Estado de Mato Grosso do Sul, ao qual solicito providências junto a Secretaria de Obras
do Município para que seja realizado a recuperação da estrada da Região da Baeta com patrolamento e cascalhamento
neste Município de Rochedo/MS.

JUSTIFICATIVA

As estradas vicinais possuem extrema importância econômica e social para qualquer cidade.
Analisando do ponto de vista econômico, são responsáveis pelo escoamento da produção e o consequente
abastecimento das zonas urbanas, produtos esses que, tem muitas das vezes encarecidos consideravelmente por conta
da dificuldade no transporte, não só por questões econômicas, mas também por conta dos excessivos gastos com
manutençãodos meios de transportes. É necessário que o Poder Público venha a olhar com bons olhos as comunidades
rurais, uma vez que, é através de um trabalho árduo e exaustivo que as famílias do campo abastecem as cidades,
sobretudo, principalmente às dificuldade no escoamento produtivo.

Do ponto de vista social, o acesso da população rural a serviços básicos com a educação, saúde e
lazer se dá através das estradas vicinais. Jovens das zonas rurais enfrentam quilômetros de estrada para ter acesso a
uma educação de qualidade, bem como, famílias tem encontrado dificuldades devido às condições das estradas.

A referida comunidade tem rotas alternativas, porém, distantes da nossa sede e que, muitas vezes,
os moradores são obrigados a enfrentar essa distância, devido a péssima condições de trafegabilidade dessas estradas.
Finalizando, vale ressaltar que a conservação contribui para a fixação das famílias no campo e a melhoria das condições
de vida.

Certo de contarmos, com o vosso atendimento manifestamos nosso agradecimentos.
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