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OFÍCIO Nº. 500/2022 
 

Miraselva, 29 de novembro de 2022. 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 
 

Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Sebastião 

Teixeira Júnior, em sessão ordinária realizada no dia 28 de novembro, dirigimo-nos respeitosamente para 

requerer a Vossa Excelência a implantação de um quebra-molas ou de outro instrumento de redução de 

velocidade na rua São Paulo, especificamente defronte ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Reino Pequenino. 

 

Salienta-se que o atendimento da presente reivindicação satisfará o anseio de membros da 

comunidade, os quais clamam por ações efetivas em prol de melhorias no trânsito local, bem como 

proporcionará segurança aos pedestres, tendo em vista que muitos motoristas têm extrapolado os limites 

legais de velocidade. 

 

Aliás, acentua-se que esta postura coloca em risco a integridade física de professores e alunos 

(crianças), notadamente nos horários de entrada e de saída. Destaca-se ainda outro agravante: a referida 

instituição de ensino se localiza no término da rua São Paulo, em um declive e as quadras que antecedem 

não possuem instrumentos de redução de velocidade, situação que potencializa a ocorrência de episódios 

em que condutores ultrapassam a linha de direção segura.  

 

  Diante do exposto, avalia-se que, após a implantação deste redutor, os moradores estarão mais 

seguros, pois estes mecanismos coíbem a direção imprudente e, portanto, diminuem consideravelmente 

o risco de tragédias. Sugerimos ainda que, em paralelo, providenciem a confecção de uma placa 

informativa, anexando-a ladeada ao instrumento de contenção, de modo a alertar os motoristas sobre a 

importância de seguirem critérios de segurança e da boa condução.   

 

Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos de consideração e nos 

colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.  

VALDAIR APARECIDO PALLA 
    Presidente 
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