
Câmara Municipal de 
Roseira

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 

REQUERIMENTO Nº. 163/2011

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

Plenário,  solicitar  ao  ILMO SR Pedro  A.  C.  Santos  Alves,  MD Coordenador  de  Equipe  de 

Manutenção da Malha Ferroviária da MRS, sediado em Taubaté, providências no sentido de:

• Ser providenciado o fechamento de um trecho da área da MRS, com muro e 

alambrado, de aproximadamente 20 m (vinte metros), à Rua Expedicionário Benedito Patrício 

com a Rua Roque Vieira, em cuja proximidade, se localiza uma Creche Municipal e uma Escola 

Estadual, para maior segurança de alunos e populares que circulam por aquele trecho, deixando 

abertura para evacuação das águas das chuvas.

•Ser  providenciado  o  ordenamento  das  passagens  sobre  os  trilhos  da  MRS, 

localizados no bairro do Veloso, entre a Rodovia Federal Presidente Dutra e os trilhos da MRS, 

junto  à  divisa  com o Município  de  Aparecida,  proporcionando condições  de  acesso  para  os 

moradores daquele bairro, que se serve do serviço de transporte público e privado, que trafega 

pela  Rodovia  Estadual  SP-62,  se  fazendo  necessária,  a  travessia  dos  trilhos  da  MRS,  em 

condições  precárias,  com  risco  para  a  segurança  individual  e  do  transporte  ferroviário, 

considerando que, o referido bairro, pela sua localização, nem sempre é alcançado pelos serviços 

públicos  essenciais,  como rede  de  esgoto,  telefonia,  passagem de  nível  urbanizado  sobre  os 

trilhos e outros, além do direito a acessibilidade, já que as passagens existentes, por onde passam 

crianças e adultos, com o ordenamento, ficará mais segura.   

                                Que se dê conhecimento deste requerimento, ao ILMO SR Daniel, morador  

do referido bairro.

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Dezembro de 2011.

Ver. Edson Chagas Rodrigues
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