
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº. 132/10 

Considerando que o vereador deve ajudar a administração pública participando ao Executivo 

Municipal os pedidos de toda população principalmente de assuntos que implicam na utilização de 

drogas em nosso município.  

Considerando que é de nosso conhecimento que na passagem sobre a linha de ferro da 

empresa MRS que linha o centro da cidade ao Campo de futebol, quadra coberta, ao Residencial 

Nova Era, existe uma guarita que antigamente ficava com um vigia principalmente para os 

momentos que o trem iria passar por aquele local. 

Considerando que de um tempo para cá nós sabemos que tal guarita está desativada, não 

bastante, o local virou um lugar para uso de drogas por algumas pessoas. 

 Considerando que o local é de passagem de muitos de nossos moradores que passam com 

família e crianças tem nos informado que o medo e o perigo sempre é muito grande em função das 

pessoas que se drogam, pois muitas perdem o juízo depois de consumi-las. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, estude o assunto junto a MRS para que se ou retomado tal 

ponto para aquilo que foi construído de direito ou então que se providencie a demolição de tal 

guarita, pois tenho certeza que tal atitude tranqüilizará e muito principalmente os moradores 

residentes ali de perto bem como os moradores da nossa cidade que por ali passam diariamente. 

Que desta se dê conhecimento a Empresa MRS, ao jornalista Artur Marques do jornal “O 

Aparecida” e ao Jornal “Atos”. 

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de outubro de 2010. 
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