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INDICAÇÃO Nº 34/10 

 

Considerando que é dever do vereador encaminhar os pedidos de interesse do bem 

estar da população ao conhecimento do chefe do Poder Executivo para as providências que se 

fizerem necessárias. 

Considerando a importância da sinalização de trânsito e outras medidas de 

contenção da velocidade para a fluidez e a segurança do trânsito pelas vias públicas de nossa 

cidade. 

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Roseira, Marcos de Oliveira Galvão, 

providências através das secretarias municipais responsáveis: 

- A instalação de “tachões” na avenida São Pedro, na altura do número 164, que 

somados ao redutor de velocidade existente próximo ao prédio da APAE, contribuirá 

significativamente para redução da velocidade e maior segurança dos usuários daquela via pública. 

- Instalação de placa de ponto de ônibus no ponto estabelecido para embarque e 

desembarque de passageiros em frente ao prédio dos Correios, sentido bairro – centro, de forma a 

completar a sinalização de trânsito naquele local. 

- Ser providenciado a sinalização por placas regulamentares das limitações de altura 

da “Passagem dos Estudantes”, nos dois sentidos, bairro – centro, centro – bairro, evitando, pela 

sinalização solicitada, transtornos e manobras desnecessárias de condutores desavisados das 

limitações de altura da referida passagem sob a Via Dutra. 

- Ser providenciado a sinalização por placa regulamentar de indicação, as direções 

da saída da via de acesso da “Passagem dos Estudantes”, sentido centro – bairro, à esquerda, 

Roseira Velha e FARO, e à direita, São Paulo e Rio de Janeiro; sentido bairro – centro, indicando à 

esquerda Centro e à direita Aparecida e Pindamonhangaba, de forma a orientar, pela sinalização 

solicitada, os condutores de veículos que se utilizam daquela passagem, nos dois sentidos, quanto as 

opções de direção a ser tomada. 

- Ser providenciado a instalação de “tachões”, na rua Torazo Yaegashi, na altura do 

número 121, para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam por aquela via para maior 

segurança dos moradores daquela via pública. 

- Ser providenciado sinalização de trânsito, de solo e por placa, de ponto de “moto-

táxi” na praça João Paulo II, para definir o local de estacionamento do referido veículo de aluguel 
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naquele logradouro público. 

- Ser providenciado a instalação de “tachão” para redução de velocidade na rua 

Takio Hayashi, na altura do número 117, para maior segurança do tráfego e dos moradores daquela 

via pública. 

Que desta se dê conhecimento, por escrito, ao Conselho Comunitário dos Direitos 

Civis de Roseira, CONDIC, e aos jornais de circulação na cidade, “O Aparecida” e “Tranca e 

Gamela”, por e-mail. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2010. 
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