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                        Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem 

estar da população, na qual está inserida a fluidez do tráfego de veículos e a segurança dos 

pedestres, nas vias públicas.  

                         Considerando que, diante de apelo de populares, busquei verificar “in loco”, a 

situação envolvendo a saída de alunos da Escola Professora Ana de Barros Sernigoi, no bairro do 

Pedro Leme, testemunhando na oportunidade, a necessidade de tomada de medidas operacionais 

de trânsito, conciliando a segurança da saída dos alunos e a presença de familiares, que 

permanecem aguardando a saída dos alunos, com o tráfego de veículos pela referida via, Rua 

Benedito Monteiro dos Santos França, que tem a sua dimensão, no que se refere a largura, 

limitada, para comportar tráfego de veículos, presença significativa de pedestres, alunos e 

familiares e o estacionamento de veículos, em uma das mãos de direção. 

                     Considerando que, conforme informação de populares, já teria ocorrido acidente de 

trânsito naquele trecho da via. 

                       Considerando que, já apresentei propositura por esta Casa de Lei, sugerindo o 

reforço da sinalização e instalação de redutor de velocidade naquela via pública. 

                      Considerando que, pude verificar pessoalmente que, a maioria dos veículos 

estacionados naquele trecho da via, é de propriedade de professores que lecionam na Escola 

Professora Ana de Barros Sernigoi e, que antes da sua reforma e ampliação, se valiam do pátio da 

referida escola para estacionar seus veículos, porém, verifiquei também, que além de um pequeno 

espaço na própria escola e no prédio do Posto de Saúde Familiar, PSF, vizinho a referida escola, 

há disponibilidade de espaço livre, para que os professores possam estacionar seus veículos, 

liberando a via pública, o que não dispensa a necessidade de reforço da sinalização e instalação 

de redutor de velocidade, que pode atenuar os transtornos produzidos, pela concentração 

excessiva naquela via pública, de veículos e pedestres. 

                     Considerando que, em tese, por conseqüência do desenvolvimento econômico e do 

aumento do poder aquisitivo da sociedade brasileira, tem se verificado o aumento significativo, 

na frota de veículos nas vias públicas de todo o país, o que, certamente refletirá na necessidade 

de adequação das vias públicas a esse aumento de veículos, inclusive nas pequenas cidades, 

apesar de uma cultura de mexer o mínimo possível no trânsito da cidade, mas que, mais cedo, ou, 

mais tarde se tornarão imprescindíveis e necessários, para o ordenamento e a fluidez do trânsito.   
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                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR CESAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA GALVÃO, MD Diretor dos Serviços Municipais de Roseira, DSM, providência no 

sentido de reforçar a sinalização de trânsito na Rua Benedito Monteiro dos Santos  França, no 

bairro do Pedro Leme, próximo a Escola Municipal Profª Ana de Barros Sernigoi, bem como a 

construção, e/ou, instalação de tachões, de formar a melhorar as condições de segurança durante 

as saídas dos alunos e familiares que permanecem aguardando, bem como, autorizado pelo 

EXMO SR Prefeito Municipal, disponibilizar a área livre do PSF do bairro do Pedro Leme e da 

própria escola, para possibilitar o estacionamento dos veículos de professores e funcionários, da 

escola, ou, do PSF, depois da limpeza necessária. 

                         Que se dê conhecimento ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, MD 

Marco de Oliveira Galvão, ao Responsável pelo PSF do bairro do Pedro Leme, a ILMA SRA 

Diretora da Escola Municipal Profª Ana de Barros Sernigoi, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O 

APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para 

conhecimento público.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de Março de 2011. 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor da Indicação 

 

 

 

Vereador José Roberto da Palma 

 

 

   Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 
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Vereador João Vilaça Guimarães  

 


