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REQUERIMENTO Nº 021/10

Considerando que também é dever do vereador zelar pelo bem estar de nossa população. 

Considerando que devemos sempre estar atentos aos anseios e necessidades de nosso 

povo.

Considerando que atualmente temos a passagem sobre a linha férrea da empresa MRS 

ao lado da padaria da Graça sentido bairro de Nova Era.

Considerando que muitos moradores de nosso município principalmente os mais idosos 

tem dificuldades na travessia da linha do trem em função da altura entre a linha e o chão o que 

tem acarretado quedas e fraturas em nossos queridos velhinhos que muita já fizeram por nosso 

município.

Considerando que nós sempre frisamos que precisamos ajudar sempre os mais velhos 

que no diz respeito aos cuidados que devemos ter com eles.

E, pelos considerandos apresentados, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o 

senhor Exmo. Prefeito Municipal Marcos de Oliveira Galvão, oficie a empresa MRS sobre a 

possibilidade de refazer uma pequena passagem em nível a linha férrea na mesma forma que 

foi feito na passagem dos moradores do Barretinho que vem sentido o Vila Prado pela Rua 

Kaname Yaegashi.  Acreditamos que essa melhoria  pode contribuir  e muito para que novas 

ocorrências com nossos velhinhos não aconteçam com tanta freqüência. 

Que desta  se  dê conhecimento  a  Empresa  MRS e  ao Jornalista  Arthur  Marques  do 

Jornal “O Aparecida”.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de março de 2010.
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