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REQUERIMENTO Nº. 112/10

Considerando  que  é  dever  do  vereador  zelar  pelo  bem estar  do  município  e  contribuir 

sempre para a segurança de toda população.

Considerando que sabemos que muitas vezes os recursos orçamentários são limitados.

Considerando que  nós  possuímos um pequeno trecho de estrada  de chão (terra)  entre  a 

unidade básica de saúde de Roseira e o restaurante Paineiras.

  E pelos considerandos, requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, possa estar estudando a possibilidade de se colocar “fresa” 

no referido trecho tendo em vista que se conseguirmos realmente reduzir o número de entradas para 

veículos automotivos em nosso município com certeza esse trecho entre o restaurante Paineiras e a 

unidade básica de saúde haverá um aumento no tráfego de veículos, causando uma enorme poeira 

que com certeza irá atrapalhar os trabalhos com os enfermos daquela unidade básica de saúde, 

desde uma rinite  a  problemas mais  sérios.  Lembrando que esse requerimento tem por  objetivo 

prevenir possíveis problemas respiratórios aos pacientes da unidade básica de saúde de Roseira bem 

como a própria limpeza do referido local.

Que deste se dê conhecimento ao jornalista Artur Marques do jornal “O Aparecida” e ao 

Jornal Atos.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de setembro de 2010.

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Autor do Requerimento

Vereador José Roberto da Palma Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Claudinei Ramos Vereador João Vilaça Guimarães

Vereador Espedito Duarte Rodrigues Vereador Edson Chagas Rodrigues

MOÇÃO Nº. 57/10

Considerando  que  é  dever  do  Vereador  reconhecer,  destacar  e  enaltecer  publicamente 
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instituições e pessoas que contribuem para o bem estar da População Roseirense.

Considerando que no dia 07 de Setembro de 2010, a Associação Esportiva Alvi Negro de 

Roseira, que reúne esportistas jovens, adultos e veteranos de nossa Comunidade, para prática de 

futebol de campo, completou mais um ano de sua criação e organização, 5º ano.

Considerando a importância da atividade física através do esporte, modalidade, futebol de 

campo, para uma vida saudável.

Considerando a importância das organizações esportivas para a integração comunitária e o 

bem comum da Sociedade Roseirense.

Apresento com alegria,  Moção de Congratulações a Associação Esportiva Alvi  Negro, 

pelo 5º Aniversário, no desejo de que esta data se repita por muitos anos para satisfação de seus 

Associados, Familiares e Comunidade Esportiva Roseirense.

Que se dê conhecimento por escrito ao Presidente da Associação Esportiva Alvi Negro de 

Roseira e seus Associados, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Sant’Ana, e por e-

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

Roseira e Região.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de Setembro de 2010.

Vereador Edson Chagas Rodrigues

              Líder do PMDB - Autor da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Vereador Espedito Duarte Rodrigues Vereador João Vilaça Guimarães

Vereador José Roberto da Palma                                                  Vereador Claudinei Ramos 
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