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INDICAÇÃO Nº. 004/2011

                        Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor

do bem estar da população, na qual está inserida a adaptação de espaços públicos as

pessoas  com  necessidades  especiais  e  a  segurança  da população  e  visitantes,

acadêmicos. 

                         Considerando que, durante a construção do Terminal Rodoviário de

Passageiros de Roseira, os sanitários ali existentes em tese, não foram construídos

observando medidas estruturais,  para facilitar a sua utilização e acessibilidade por

pessoas portadoras de necessidades especiais.

                         Considerando que, as adaptações que se fazem necessárias nos

sanitários  ali  existentes,  Terminal  Rodoviário,  já  adotadas  em  outras  repartições

públicas do município, em tese, não são complexas e, possíveis de ser viabilizadas, e/

ou, adaptadas.

                         Considerando ainda que, durante o ano de 2010, recebi manifestações

de  preocupação  e  temor  de  acadêmicos  da  Faculdade  Municipal,  Uniderp  –

Anhanguera, que se sentiram ameaçadas, por indivíduos suspeitos que permanecem

no  Terminal  Rodoviário  de  Passageiros,  em  particular  durante  os  horários  de

embarque noturno, das 20 h ás 24 h. 

                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor dos

Serviços Municipais de Roseira, DSM, adotar, as medidas necessárias, para adaptar os

sanitários do terminal de passageiros de Roseira, de forma a permitir a acessibilidade

de pessoas com necessidades especiais,  que eventualmente tenham necessidade da

utilização daquele serviço público, bem como a presença do zelador patrimonial no

horário de embarque de acadêmicos da Faculdade Uniderp – Anhanguera, no horário

mencionado,  que simultaneamente,  será  solicitada  ao Comando da Polícia  Militar

local, através do encaminhamento de cópia desta indicação, a realização de rondas

preventivas naquele local, Terminal Rodoviário de Passageiros.  

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Comandante da

Polícia  Militar  em  Roseira,  ao  ILMO  SR  Gestor  da  Faculdade  UNIDERP  –

Anhanguera,  ao  ILMO SR Diretor  do  Jornal  “O  APARECIDA”  e  ao  ILMO SR
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Diretor  do  Departamento  de  Jornalismo  da  Rádio  Aparecida,  para  conhecimento

público.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Fevereiro de 2011.
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