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INDICAÇÃO Nº 086/2014 

“Instalação de Redutores de Velocidade na Avenida José Francisco dos Santos 

(Batata)”. 

 

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente 

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

DSM, a Instalação de Redutorers de Velocidade na Avenida José Francisco dos Santos 

(Batata). 

Justificativa 

 

 Muitos veículos, inclusive ônibus e caminhões, que saem do Restaurante e Posto Arco 

Íris em direção à Estrada Vicinal Pedro Galvão de França Rangel ou em direção ao Viaduto 

que dá acesso ao centro da cidade, não respeitam a placa de sinalização indicando Pare, 

próxima ao referido viaduto, e acabam passando em alta velocidade; estas atitudes 

imprudentes colocam em risco os ciclistas, transeuntes e os motoristas e seus veículos que 

trafegam em sentido contrário, ou seja, aqueles que sobem o viaduto rumo a Roseira Velha 

ou à rodovia Nova Dutra.  

A instalação de redutores de velocidade ao longo da Avenida José Francisco dos 

Santos (Batata), principalmente um pouco antes do viaduto, servirá para reduzir a velocidade 

dos veículos e, ao mesmo tempo, contribuirá para que os condutores desses veículos 

percebam com mais clareza e prudência a placa indicando Pare. 

Esta medida é, sem dúvida, fundamental para que a vida de todos aqueles que passam 

pelo viaduto e pela referida avenida seja preservada e, portanto, acidentes não ocorram. 

Quero salientar, inclusive, que já presenciei concretamente a imprudência de motoristas que 

não respeitaram a citada placa bem próxima ao viaduto indicando Pare.  

Vale lembrar que a colocação dos redutores de velocidade deve ser acompanhada das 

devidas e necessárias placas de sinalização ao longo do caminho. 

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de junho de 2014. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 


