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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº. 017/2015 

Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da administração pública 

municipal todas as reivindicações da população para posteriores providências. 

Considerando que quando se trata de prevenção de acidentes, os pedidos devem ser 

priorizados no intuito de se evitá-los. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para 

que junto aos órgãos competentes, estude com certa urgência, segurança nos horários de entrada 

e saída dos alunos da Escola Profª Ana de Barros Sernigói, situada no bairro do Pedro Leme. 

Justificativa 

Os pais de alunos estão muito preocupados com a imprudência de motoristas de veículos 

e motos que trafegam entre as crianças não respeitando o local e ainda ofendem as crianças com 

palavras de baixo calão. Vale ressaltar que ali é o único local de espera para os portões da escola 

se abrirem. 

No horário das 17h30 o senhor José Monteiro fica no local com cones para tentar evitar a 

passagem de motos e de veículos. Alguns exigem e o obrigam que os cones sejam retirados. 

O senhor José nos relatou que na semana passada um motoqueiro passou entre os cones e 

atingiu o mesmo, ferindo seu braço. 

Os pais esperam que as providências sejam efetivamente tomadas pois este justo pedido é 

de extrema urgência e importância para prevenir acidentes e garantir segurança às nossa 

crianças. 

Se for possível, atender esta indicação em todas as escolas da cidade. 

Ao aguardo de atendimento, nossos agradecimentos. 

Que desta se dê conhecimento à Polícia Militar. 

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2015. 
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