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            Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do bem estar e da 

segurança da População Roseirense, junto aos órgãos responsáveis. 

             Considerando a importância das condições de conservação e manutenção do leito 

carroçável das vias públicas, para a segurança e trafegabilidade dos veículos. 

             Considerando que o desnível da pavimentação asfáltica, observada nas cabeceiras do 

viaduto de acesso ao bairro do Pedro Leme, Rodovia Estadual – SP-62 e, Centro de Roseira, sobre 

os trilhos da MRS, ainda que, em pequena proporção, tem sido suficiente para provocar o desvio 

dos veículos em trânsito no local da sua mão de direção, para a faixa contrária, nos dois sentidos, 

colocando em risco a segurança do tráfego de veículos, aumentando em tese, os riscos de acidentes 

de trânsito no local, em face de visibilidade reduzida. 

Pelas considerações apresentadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário, 

que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal, encaminhe o presente requerimento ao Diretor 

da Sexta Divisão do DER em Taubaté, que conforme informações é o órgão responsável pela via, 

para as providências que se fizer necessária, serviços de correção do desnível daquelas cabeceiras. 

Que se dê conhecimento por escrito ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, Marcos 

de Oliveira Galvão, ao Conselho Comunitário dos Direitos Civis de Roseira e, por e-mail, aos 

Jornais “O APARECIDA”, “TRANCA e GAMELA” e “O ATOS”, de circulação em Roseira e 

Região.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de Agosto de 2010. 
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