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REQUERIMENTO Nº 053/2022 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário, na 

forma regimental, para que seja oficiada a empresa Rumo Logística Multimodal 

S/A para que informe se há algum projeto ou, ainda, se há a possibilidade de 

colocação de iluminação junto aos trilhos de trem que cruzam a área central da 

cidade de Roca Sales, em especial nos acessos laterais (Travessias), nas 

passagens de nível e nos locais ondem há escadarias de uso de pedestres. 

 

Requeiro, também, que esta Casa Legislativa convide 

o responsável legal da empresa Rumo Logística Multimodal S/A para uma 

reunião com os Vereadores ou, ainda, para que participe de uma Sessão 

Ordinária, a fim de discutir melhorias na via férrea que perpassa a cidade de 

Roca Sales, em especial, na sinalização de cruzamentos, travessias e 

passagens de nível, bem como, na colocação de iluminação junto aos trilhos. 

 

 

Roca Sales, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

Paulo Ricardo Gonçalves 

Vereador 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

A via férrea perpassa o Município de Roca Sales, em 

especial, o centro da cidade, com diversas travessias de veículos e pedestres, 

constituindo-se, inclusive, em atrativo turístico. 

 

Contudo, a via férrea carece de iluminação adequada, 

especialmente no perímetro urbano de nossa cidade. Os trilhos vêm sendo 

utilizados como rotas de fugas de meliantes, além de servirem como local de 

esconderijos para criminosos, fato este que, inclusive, foi arguido em recente 

Audiência Pública que discutiu a questão da Segurança Pública em nosso 

Município, realizada por iniciativa desta Casa Legislativa. 
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A falta de iluminação vem causando insegurança aos 

cidadãos que, diariamente, necessitam cruzar os trilhos para se deslocarem para 

o seu trabalho, haja vista que, por vezes, pessoas são abordadas, importunadas 

ou ainda são vítimas de roubos e furtos ao circularem nas proximidades da via 

férrea, competindo ao Poder Legislativo a busca de uma solução para esses 

fatos. 

 

Desta forma, o requerimento visa oficiar a empresa 

responsável pela administração da via férrea para que informe se há algum 

projeto que contemple a colocação de iluminação junto à via férrea que perpassa 

o perímetro urbano de Roca Sales. 

 

Outrossim, a realização de reunião com responsável 

legal da empresa Rumo Logística Multimodal S/A é de suma importância a fim 

de debater sugestões de melhorias na malha ferroviária que cruza o Município, 

principalmente questões relativas à sinalização de cruzamentos e travessias no 

perímetro urbano e propriedades do interior, bem como melhorias na segurança 

nas passagens de nível. 

 

 

 

    Sala das Sessões, 04 de julho de 2022. 

 

 

Paulo Ricardo Gonçalves 

Vereador 
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