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INDICAÇÃO Nº. 022/2015 

“Segurança no Trânsito e Sinalização de Área Escolar no Entorno da EMEIEF Professor 

Padre Geraldo de Almeida Sampaio” 

 

      Sendo o vereador um agente político representante da população, venho pelo presente 

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite aos 

setores competentes, a Segurança no Trânsito e Sinalização de Área Escolar no Entorno da 

EMEIEF Professor Padre Geraldo de Almeida Sampaio. 

      Que deste se dê conhecimento ao Vice-Prefeito, Senhor Altamiro Mendes de Andrade Filho, 

aos pais de alunos e equipe gestora da referida escola.  

 

Justificativa 

 

 Estas são medidas fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos, seus 

pais e responsáveis na entrada e saída de cada período escolar, pois as ruas do entorno da 

referida escola são muito movimentadas, o fluxo de veículos e ciclistas é muito intenso. Portanto, 

estas são medidas fundamentais e requerem urgência.  

 De acordo com moradores da região e pais de alunos, a falta de placas sinalizadoras de 

área escolar e de bloqueios com cones para fechar a rua durante os períodos letivos, compromete 

a segurança de todos que por ali passam. Logo, tal medida contribuirá significativamente para 

ampliar a segurança das crianças que estudam na referida escola e, enfim, de todos que passam 

pelo entorno da mesma. 

 Que esta medida seja estendida para as outras escolas do município. 

Aproveito o ensejo para reiterar – assim como o pedido acima – a necessidade de cuidar 

das calçadas da Rua Mario Monteiro Santos França, pois a calçada do lado esquerdo de quem 

sobe em direção à referida escola, muitas vezes, torna-se intransitável. Sublinho que isto coloca 

em risco a vida de nossas crianças que, infelizmente, acabam utilizando a movimentada rua 

como trajeto.  Cimentar as calçadas, principalmente o lado destacado, será uma medida 

importante para a segurança dos alunos e moradores daquela região.  
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Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.   

 

   Plenário vereador João Caltabiano, 23 de março de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 


