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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº. 62/10 

Considerando que é dever do Vereador indicar ao EXMO SR Prefeito Municipal, 

providências em favor da segurança e do bem estar da População Roseirense. 

Considerando a construção de um redutor de velocidade na Rua Mário Monteiro Santos 

França, via de acesso ao Jardim Primavera, próximo ao estabelecimento comercial do “Senhor 

Ronaldo”, a pedido da população para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam por aquela via 

pública. 

Considerando que as dimensões do referido redutor de velocidade, no que, se refere à 

altura, tem provocado a reclamação de proprietários e condutores de veículos, que apesar da baixa 

velocidade, estão sofrendo o impacto da carroceria dos veículos tipo automóveis, com o redutor de 

velocidade, em razão da incompatibilidade da altura do redutor com a do veículo. 

Pelas considerações supramencionadas, indico ao EXMO SR Prefeito Municipal de 

Roseira, Marcos de Oliveira Galvão, através da Secretaria responsável, providencias para ser 

corrigida a distorção existente entre a altura do redutor e a dos veículos, tipo automóvel, de forma a 

evitar os impactos que ocorrem no local, sem prejuízo para a finalidade de reduzir a velocidade dos 

veículos que trafegam por aquela via pública.   

Que se dê conhecimento por escrito, ao “Senhor Ronaldo”, Comerciante estabelecido 

próximo ao redutor de velocidade citado, ao Conselho Comunitário dos Direitos Civis de Roseira, 

CONDIC, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Sant’Ana e, por e-mail, aos Jornais 

“O APARECIDA” e “TRANCA e GAMELA”, de circulação em Roseira e Região.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de Junho de 2010. 
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