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REQUERIMENTO Nº 75/10 

               Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as 

reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo de ligação entre  a 

comunidade que representa, e o poder público municipal. 

              Considerando que nos dias atuais todos nós temos observado mudanças sistemáticas no 

comportamento da natureza, com eventos e fenômenos naturais acentuados que tem causado 

grandes prejuízos à humanidade, quer seja material ou ao maior bem que possuímos que é a vida. 

     Considerando a área geográfica que abrange o município de Roseira, composta de um 

vale e bacias formadas pela topografia de morros, de onde concentram-se as águas de chuva, as 

quais escoam através dos córregos que cortam a cidade, não necessitando assim de grande volume 

para afetar as residências localizadas na parte baixa da cidade, principalmente os bairros Vila Prado 

e Vila Roma.   

       Considerando que a cidade tem sua maior concentração populacional  localizada entre a 

Rodovia Presidente  Dutra e MRS Logística, em nível bem superior o das moradias, formando 

assim um colo e que no caso de um evento de grandes proporções assolaria de forma catastrófica 

nossa população, eventos esses que tem ocorridos em municípios bem próximos de nossa região.     

             E, pelos considerandos, requeiro após deliberado  pelo augusto plenário, ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal Marcos de Oliveira Galvão, providências em caráter URGENTÍSSIMO junto a  

MRS  Logística, quer seja através de diálogo ou até mesmo  uma  Ação Civil Pública,  para 

construir em no mínimo três passagens sob a linha férrea nos limites do bairro Vila Roma para 

escoamento de água, para que no caso de uma eventualidade de ocorrência de evento da natureza 

com grande volume de água,  os  bairros  e/ou a cidade como um todo  não seja ainda mais 

prejudicado, conforme se verifica nos dias de  hoje qualquer chuva mais intensa os moradores já são 

afetados. 
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 Que deste se dê conhecimento ao Promotor Público de Roseira Dr. Alessandro Augustus 

Alberti, Nova Dutra, MRS Logística, CONDIC e  aos  Jornais de circulação em nosso município. 

  

 Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2010. 

 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 
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