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Considerando que é dever do Vereador indicar ao EXMO SR Prefeito Municipal, 

providências em favor da segurança e do bem estar da População Roseirense. 

Considerando que a passagem destinada aos pedestres, no viaduto de acesso ao bairro do 

Pedro Leme e ao Centro de Roseira, nos dois sentidos, sobre os trilhos da MRS, possui suas rampas 

de acesso com considerável aclive. 

Considerando que o uso da referida passagem para pedestres, é constante e intenso, 

durante todo o dia, por pessoas de varias faixas etárias, em particular e de uma forma especial, a 

faixa etária da terceira idade, que certamente devem ter mais dificuldades com a inclinação das 

referidas rampas. 

Considerando que as referidas rampas de acesso à passagem para pedestres no viaduto de 

acesso ao bairro do Pedro Leme e Centro da cidade, recentemente passou por alguns reparos, porém 

verifica-se que a inclinação das rampas ainda continua forte. 

Considerando que embora a cultura de nosso país, esteja voltado para as condições do leito 

carroçável para o tráfego de veículos, se faz necessário direcionarmos nossas atenções, também para 

o espaço das vias públicas, destinadas aos pedestres, algumas vezes, desvalorizadas. 

Pelas considerações supramencionadas, indico ao EXMO SR Prefeito Municipal de 

Roseira, Marcos de Oliveira Galvão, através da Secretaria responsável, providências para a 

realização de novas obras no local, que reduza a inclinação das referidas rampas, de forma a facilitar 

o acesso dos pedestres à passagens a eles destinadas, pedestres, no viaduto de acesso ao bairro do 

Pedro e Centro, em particular as pessoas da terceira idade. 

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” e  “ATOS”, de circulação em Roseira e 

Região.    
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