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INDICAÇÃO Nº. 67/10 

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

providências em favor do bem estar da População Roseirense. 

Considerando a importância de obras viárias, para ordenar e disciplinar o tráfego de 

veículos pelas vias públicas municipais. 

Considerando que várias cidades da região, tem se valido de obras viárias, rotatórias, para 

organizar e agilizar a fluidez do tráfego de veículos pelas vias públicas municipais, principalmente 

em áreas de cruzamento. 

Considerando que a frota de veículos de Roseira, ainda que não seja significativo, começa 

a reclamar medidas no sistema viário municipal, de forma a ordenar o tráfego de veículos 

automotores, veículos de propulsão humana, veículos de propulsão animal e outros, além dos 

pedestres.   

Pelas considerações mencionadas, indico ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, 

Marcos de Oliveira Galvão, através da Secretaria responsável, providências para viabilizar a 

readequação, por meio de rotatória, das vias de acesso, sentido bairro de Roseira Velha, pela 

Passagem dos Estudantes, sentido centro e sentido bairro do Pedro Leme, próximo ao Centro 

Comunitário “Professor José Luiz Pasin”, de forma a distribuir o tráfego naquela região da cidade, 

com segurança e ordem, devendo ser ainda considerado os aspectos paisagísticos, que certamente 

ficará melhor, tratando-se de uma via de entrada da cidade.   

Que se dê conhecimento por escrito, 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”, “TRANCA e GAMELA” e “O ATOS”, de circulação em Roseira e 

Região.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de Agosto de 2010. 
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