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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Com aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência que determine a 

Secretaria Municipal de Obras, que seja feito em caráter de urgência a manutenção da estrada 

vicinal que liga São Sebastião do Paraíso ao Distrito de Guardinha, saída pelo Bairro Rosentina. 

Destaca-se que a presente indicação visa não só atender a população que 

reside nessa área rural do Município como também é a estrada que dá passagem de grande parte da 

produção agrícola do Município, sendo que dentre as empresas localizadas nesta estrada estão: 

Fazenda Epamig e Pigminas.  

Solicito ainda, a possibilidade de constituir uma equipe ativa para ficar 

responsável na recuperação e manutenção das estradas vicinais.  

A maioria do deslocamento da população rural e diversas empresas do 

Município se dá através das estradas vicinais. Assim a preocupação se torna freqüente e a 

manutenção permanente.  

Desta forma, resta necessário fazer um trabalho constante, assegurando 

maior comodidade e segurança a população e empresas rurais. 

Que Vossa Excelência busque por um projeto consistente para ser 

executado em diversas etapas, como: Levantamento dos pontos críticos e posteriormente de posse 

deste diagnóstico e com informações precisas, comecem a elaborar um projeto viável, que permita 

uma manutenção com maior tempo de vida útil. 

Com uma manutenção bem feita o Município é beneficiado de diversas 

formas, como: evitando a erosão do solo, degradação do meio ambiente, garantia do tráfego de 

veículos com segurança, contribuem também para a fixação das famílias no campo e a melhoria das 

condições de vida aos moradores da zona rural, haja vista que passaram a ter acesso mais digno à 

saúde e educação e por fim o transporte mais seguro do escoamento da produção agrícola durante 

todo o ano, além de proporcionar economia de recursos gastos com a manutenção de estradas 

rurais. 

Contando com sua proverbial atenção e interesse pelos assuntos 

municipais, subscrevo-me, 

 Atenciosamente. 
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