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REQUERIMENTO Nº 120/2011

Senhor Presidente

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

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

seguem:

• Instalar  dispositivos  de  segurança,  para  pessoas  portadoras  de  necessidades 

especiais nos sanitários masculino e feminino do Terminal Rodoviário de Roseira,

• Recompor a  pavimentação asfáltica  da Praça  da Bíblia,  no Residencial  Vila 

Roma, 

• Reduzir  o  aclive  das  rampas  de  acesso para  pedestres,  no  viaduto  sobre  os 

trilhos da MRS, para facilitar a sua transposição, em particular pelos idosos, que transitam do 

centro para os bairros do Pedro Leme, Chácaras São Pedro, Veloso e outros pontos, vice-versa,

• Reduzir a altura do redutor de velocidade existente,  na Rua Mário Monteiro 

Santos França, próximo ao “Bar do Ronaldo” via de acesso ao residencial Jardim Primavera,

• Aumentar a altura, ou, transferir as placa de trânsito, colocadas pelo DER, no 

bairro de Roseira Velha, que pela altura, colocam em risco a integridade física de pedestres que 

transitam pelas calçadas,

• Sinalizar por meio de pintura e placa de pare, estabelecendo a preferência das 

vias, dos cruzamentos do sistema viário do residencial Jardim Primavera,

• Completar a sinalização de trânsito do cruzamento da Praça São Benedito com 

as Ruas Francisco Bernardo e Chiquinha Costa, definindo a preferência daquelas vias,

• Colocar  placas  de  trânsito,  nas  vias  de  acesso  à  passagem  dos  estudantes, 

informando de forma clara e legível a altura máxima permitida,

• Colocar placas de trânsito, de indicação, nas saídas da passagem dos estudantes, 

nos dois sentidos, centro - bairro, bairro – centro, de forma a orientar o sentido do tráfego de 

veículos, naquela passagem, 

• Sinalizar por meio de pintura de solo e placa, o ponto de moto – táxi, na Praça 

João Paulo II, 

• Colocar tampa de bueiro, existente no final da Rua Salvador Fazzeri, 
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• Aumentar o numero de pontos de água, no Cemitério Municipal, para facilitar 

os serviços de manutenção, conservação e limpeza, por funcionário e populares, 

• Organizar  e  realizar  mutirões  de  limpeza  nos  bairros  da  cidade,  divulgando 

antecipadamente a sua realização.

Plenário Ver. João Caltabiano, 19 de Setembro de 2011.

Ver. Edson Chagas Rodrigues
Líder do PMDB - Autor do Requerimento
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