Câmara Municipal de
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REQUERIMENTO Nº 050/2011

Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do bem
estar da população, na qual está inserida a limpeza das margens da linha férrea, que passa por
Roseira.
Considerando, informação de morador limítrofe com a área da linha férrea,
hoje, operada pela Concessionária MRS, que a limpeza das margens da linha férrea, está sendo
realizada através da aplicação de defensivos químicos, popularmente conhecido por “mata mato”.
Considerando que, embora a aplicação do “mata mato” torne o trabalho de
limpeza prático e dinâmico, já que, parte da área da linha férrea, é composto por terreno
pedregoso, o que dificulta os serviços manuais de capina.
Considerando que, embora a aplicação de defensivos químicos seja prática, por
outro lado, o mato permanece seco na área, facilitando a sua queimada, junto às residências, que
além do desconforto, pode oferecer riscos para a segurança das propriedades, por tratar-se em
alguns casos, de mato alto e volumoso, além do lixo doméstico, depositado indevidamente na
área, por pessoas não identificadas.
Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido
o Plenário, que seja solicitado ao ILMO SENHOR Presidente da MRS, providências no sentido
de que a área limítrofe com as residências, sob a responsabilidade da Concessionária MRS, seja
limpa, através de serviços manuais de capina, bem como, a retirada do mato, evitando a sua
queimada, por indivíduos não identificados e inconseqüentes, depois de secos.
Que se dê conhecimento ao ILMO SR Diretor do DENIT, Setor Ferroviário, ao
ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de
Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de Abril de 2011.
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