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INDICAÇÃO Nº. 004/2022 

O Vereador OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, autor 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 do Município de Rochedo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, com cópia ao Secretário Municipal de Obras de Rochedo/MS, Senhor NELSON 
BILAC VILELA, solicitando a realização de patrolamento e cascalhamento da estrada vicinal na região 
denominada de Assentamento Piraparque, iniciando na entrada da estrada da Pontinha até as ruas 
do Assentamento Piraparque. Ainda, se possível, fazer o levantamento da estrada em alguns pontos, 
uma vez que a estrada está abaixo do nível.   

JUSTIFICATIVAS 

A presente indicação faz necessária tendo em vista a várias reclamações recebidas por 

moradores e condutores de veículos que precisam da estrada para trafegar. Assim, a viabilização 

deste patrolamento e cascalhamento é de suma importância, pois os condutores necessitam da 

estrada para escoarem seus produtos, transitar com o transporte de gado e principalmente pelo 

transporte escolar, e pela falta de manutenção as estradas estão cada dia mais deterioradas, 

trazendo muitas dificuldades para os motoristas e moradores. 

Ora, devido ao período chuvoso a estrada encontra-se bem danificada com valetas e 

muitas poças de águas, por este motivo pedimos um esforço do nosso Prefeito e do nosso Secretário 

de Obras para que seja feito a manutenção na estrada do Assentamento do Piraparque. Isto posto, 

em alguns lugares somente com levantamento da estrada é que se vai acabar com as poças de águas, 

tal é o pedido dos moradores do Piraparque e dos produtores da região. 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 17 de Fevereiro de 2022. 
 

 

OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO 
Vereador 
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