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

 
O Vereador 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 criar 
estacionamento do tipo 45 graus nas imediações da Praça Ben Rondon, cidade de 

Poconé-MT, destinados para carros de pequenos portes e motos.  
 

O estacionamento tipo 45 graus oferece segurança na hora de manobrar e 

alivio para motoristas menos experientes, aumenta número de vagas e mais facilidade para 
estacionar. Se todas as vagas forem transferidas para um só lado da praça na diagonal 

ameniza os transtornos existentes no que se refere aos estacionamentos que acontecem de 
forma irregulares prejudicando a trafegabilidade nessas imediações, comerciantes e 

moradores querem uma solução para organizar e aumentar vagas de estacionamento nessa 
região, com essa medida acredito que mais vagas para carros e motos surgirão. Bem como 

faz necessário o Poder Público Municipal organizar as vagas para estacionamentos existentes 
na Praça Ben Rondon distribuindo-as com sinalização adequada para veículos e motos, uma 

vez que diariamente pode ser constatado moto estacionado sem critério ocupando uma vaga 
que poderia estacionar de duas a quatro motos no local.    

 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de fevereiro de 2017. 
 
 

 
Vereador Edinho Ball, do DEM 

 
 


