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Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé – MT. 

 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 

Senhor Ney Rondon Marques, Secretário Municipal de Infraestrutura, no sentido de 
viabilizar construção de faixas elevadas de travessia de pedestres ou implantação de 

redutores de velocidades na Rua General Rondon, no cruzamento com a Rua Coronel 
Teófilo, cidade de Poconé-MT. 

 

Primeiramente, destaco que as solicitações parte da comunidade escolar 
que a tempo reivindicam estas sinalizações devido a grande movimentação de alunos que 

dirigem as escolas Antônio João Ribeiro, Bacharel Ribeiro, General Caetano de 
Albuquerque, para que esta via dispusessem de faixas elevadas ou redutores de 
velocidades, vez que a população, alunos, profissionais estão vulneráveis a sofrer 

acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalizações adequadas, veículos trafegam em 
alta velocidade na via apontada, em razão de não haver indicativos para redução de 
velocidade. E trata de rua onde há um grande fluxo de pessoas transitando quase que 

diariamente, pois nela localizam mercado, Assessoria Pedagógica, Escritório Advocatício e 
a mesma da acesso ao centro da cidade. 

 
Desta forma, o Executivo objetivando prevenir a população quanto a 

incidentes desagradáveis, deve instalar sinalizações, pelo o que esperamos contar com a 

acolhida do Poder Executivo. 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 02 de março de 2018. 
 

Vereadora Camila Silva, PSC. 

 


