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

da população, na qual está inserida a prevenção de acidentes na linha férrea. 

                       Considerando que, conforme informação, a MRS, desenvolve projetos sócios - 

educativo e cultural, entre os quais, palestras educativas de segurança na travessia da linha férrea, 

hoje administrada por aquela concessionária. 

                        Considerando que, buscando informações a respeito da disponibilidade de material 

impresso para ser distribuído para a População Roseirense, como sempre tenho feito em relação a 

vários outros assuntos de interesse público, tive conhecimento da existência e da possibilidade, pelo 

setor responsável da MRS, Comunicação Social, com sede na cidade mineira de Juiz de Fora, de 

estarem designando uma equipe de profissionais, e/ou, monitores habilitados, para visitar as escolas 

de Roseira, a fim de realizar trabalho educativo de prevenção de acidentes na linha férrea, que passa 

pelo Município de Roseira e, que divide a cidade ao meio. 

                         Considerando que, diariamente, inúmeras pessoas, de uma forma especial, crianças, 

fazem a travessia da linha férrea e, precisam ser orientadas e alertadas acerca dos perigos da 

referida travessia. 

                       Considerando que, a segurança na travessia da linha férrea, sempre foi objeto de 

orientação quando da realização de projetos educativos de trânsito, por este Vereador, enquanto 

Policial Militar e, que teve a participação da Polícia Ferroviária Federal, estando inserida nos 

dispositivos educativos, construídos na Escola Comunitária de Educação de Trânsito “Chico Feio” e 

maquetes de trânsito.  

                         Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira a ILMA SRA 

Diretora Municipal de Educação e Cultura de Roseira, contatar a MRS, pelo e-mail 

com@mrs.com.br, e/ou, telefone (32) 3239-3605, acordando datas para realização de palestras, com 

distribuição de material impresso e outros materiais pela concessionária MRS, verificando ainda a 

viabilidade da realização de outros projetos educativos e culturais. 

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

MD Marcos de Oliveira Galvão, aos ILMOS SRES Diretores de Escolas Municipais e Estaduais em 

Roseira, ao ILMO SR Diretor de Comunicação Social da Concessionária MRS em Juiz de Fora, ao 

ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor do Departamento  
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de Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e Gamela”, para 

conhecimento público.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Outubro de 2010. 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor do Requerimento 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

 

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 
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