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INDICAÇÃO N. 005 DE 2021 
 
 
  INDICO observadas as formalidades regimentais ao Senhor 
Prefeito Municipal, digne-se S. Excia. em determinar ao setor de conservação 
de vias públicas, a realização de serviços de patrolamento e cascalhamento 
(recuperação) de dois pequenos trechos, acessos entre a SP.249 até o distrito 
de Araçaiba, numa extensão de 2.0 km., e de Araçaiba até encontrar 
novamente com a SP.249, numa extensão de 2.8 km., locais conhecidos como 
`variantes´, que constitui a entrada e saída do distrito de Araçaiba, totalizando 
4.8 kms de extensão, que necessita de pronta recuperação.  
  
       O distrito de Araçaiba, situado entre os municípios de Apiaí-Ribeirão 
Branco, às margens da SP.249, distrito importante no município de Apiaí, 
bastante populoso e essencialmente agrícola,  não foi contemplado no projeto 
de pavimentação, fato que tem trazido dissabores à sua população, mas que 
pedimos o obséquio da Prefeitura de Apiaí manter os trechos em bom estado 
de conservação para usufruto dos usuários.  
 
 Acessos ao distrito de Araçaíba, torna-se indispensável sua boa 
conservação para facilitar a interligação da  localidade com a rodovia 
pavimentada, além da melhoria para que os produtores rurais possam efetuar 
o  escoamento das safras de produtos agrícolas que ganha destaque o tomate 
nessa época do ano por ser o produto de maior predominância no nosso 
município.   
 
 Além dos motivos retro mencionados, o distrito de Araçaiba é palco de 
tradicional Festa do Bom Jesus de Araçaiba, cuja data principal de 
comemoração dos festejos é o dia 06 de Agosto de cada ano, sendo certo que 
atrai milhares de romeiros e visitantes, contudo, o clamor maior é que o distrito 
tenha uma melhor infraestrutura, inclusive, segundo colocações feitas pelo 
Bispo Dom Arnaldo, da Diocese de Itapeva, o local é indicado para tornar-se 
Santuário.  
 
 Contando com sua valiosa atenção, queremos antecipar-lhe nossos 
sinceros agradecimentos, renovando-lhe os protestos de estima e 
consideração.  
 
   Palácio “Min. Mário Guimarães”, em  
   11 de Fevereiro de 2021.  
 
   JOANI CAMARGO DE ALMEIDA  
                  (VEREADOR) 
 


