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REQUERIMENTO Nº 117/2011

Senhor Presidente

                              REQUEIRO, a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o 

Plenário, solicitar ao ILMO R Diretor dos Serviços Municipais de Roseira, as providências que 

seguem:

• Providenciar  sinalização de trânsito,  por meio de placas e pintura da guia, 

disciplinando o estacionamento de veículos próximo a Escola Municipal Prof.ª Ana de Barros 

Sernigói, no bairro do Pedro Leme,

• Identificar as vias públicas, desprovidas de placas de identificação,

• Providenciar a limpeza de córregos e ribeirões, com apoio de máquinas, do 

DAEE e da MRS,

• Providenciar  sinalização  de  trânsito,  por  meio  de  placa  e  pintura  de  solo, 

estabelecendo preferência  de trânsito,  no cruzamento da Avenida São Pedro com a Marginal 

Governador André Franco Montoro, no bairro do Pedro Leme,

•  Completar a sinalização de trânsito, por meio de placa, na Rua Pe. Martinho 

Fornner, Parque das Rosas, proibindo virar a esquerda e a direita,

• Proibir  por  meio  de  placa  de  sinalização  de  trânsito  e  pintura  da  guia,  o 

estacionamento de veículos, no trecho da Rua Dino Bueno, entre a Rua Roque Vieira da Silva e 

Rua Dom Epaminondas, para facilitar o tráfego de veículos pela referida via, onde se encontram 

instalados, (02) dois templos religiosos, no sentido centro – bairro, exceto viaturas policiais, em 

razão da presença do Destacamento da Polícia Militar, que tem paradas momentâneas naquela via 

pública, 

• Providenciar pintura de solo e sinalização por placa, informando a presença de 

lombadas ou redutores de velocidade nas vias urbanas da cidade,

• Retirar placa de trânsito em excesso, da alça de acesso a Estrada Municipal 

Antonio Fazzeri, que impede o tráfego de veículos nos dois sentidos, 
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• Colocar uma placa indicativa, na Praça João Paulo II, sentido centro – bairro, 

indicando a direção da Rodovia Presidente Dutra, para os visitantes,

• Colocar sinalização de trânsito, por meio de placa, proibindo virar a esquerda, 

na Rua Expedicionário Benedito Patrício, atrás da Igreja Matriz.

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de Setembro de 2011.

Ver. Edson Chagas Rodrigues
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