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INDICAÇÃO Nº. 87/10

Considerando que é dever do Vereador indicar ao EXMO SR Prefeito Municipal,
providências em favor do bem estar da população de Roseira, na qual está inserida a segurança no
trânsito.

Considerando que, tenho recebido manifestações de preocupação de populares sobre os
riscos pelas quais, estão sujeitas as crianças e adolescentes, que freqüentam a Escola Municipal
Professora Ana de Barros Sernigói, no bairro do Pedro Leme, nos horários de entrada e saída de
aulas e, seus familiares.

Considerando as limitações da Polícia Militar, para estar presente nos diversos horários de
entrada e saída de alunos de nossas escolas.

Considerando que embora na via em que está localizada a referida escola municipal, Rua
Benedito Monteiro Santos França, haja construído um redutor de velocidade, que por si só, não tem
sido suficiente para reduzir a velocidade de veículos que transitam pelo local, em particular nos
horários de entrada e saída de alunos, quando aumenta sobremaneira os riscos de acidente de
trânsito.

Pelas considerações mencionadas, indico ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, MD
Marcos de Oliveira Galvão, providências junto ao setor responsável, no sentido de reforçar os
dispositivos de redução de velocidade, na via em que se localiza a Escola Municipal Professora Ana
de Barros Sernigói, no Bairro do Pedro Leme, para maior segurança de nossas crianças e familiares,
além dos cidadãos que utilizam o Posto de Saúde da Família, PSF do bairro do Pedro Leme.
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Que se dê conhecimento por escrito a ILMA SRA Diretora da Escola Municipal Profª.
Ana de Barros Sernigói, ao Responsável pelo PSF no bairro do Pedro Leme, ao ILMO SR
Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor de Jornalismo da Rádio Aparecida e ao
ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e Gamela”, para conhecimento público.

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Outubro de 2010.
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