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INDICA  AO  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE
T R Â N S I T O  D E  M A T O  G R O S S O ,  A
NECESSIDADE DA MELHORIA URBANA E DO
SISTEMA DE TRÂNSITO, PARA O MUNICÍPIO
DE IPIRANGA DO NORTE/MT.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, indico à Mesa, depois de ouvido o
Soberano Plenário, para que seja encaminhado expediente indicatório ao Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso, indicando-lhes a necessidade da Melhoria Urbana e do Sistema de Trânsito,
para o município de Ipiranga do Norte/MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fim, indicar ao Poder Executivo
Estadual, através do DETRAN/MT, indicando-lhes  a necessidade da Melhoria Urbana e do Sistema de
Trânsito, para o município de Ipiranga do Norte/MT.

Conforme ofício em anexo, a proposta indicatória é derivada de reivindicação do Vereador de Ipiranga do
Norte/MT, com base nas necessidades apresentadas por aquela localidade.

A finalidade essencial das leis de trânsito é transmitir nas vias públicas, normas específicas, mediante
símbolos e legendas padronizadas, com o objetivo de advertir, regulamentar e indicar a forma correta e
segura para movimentação veicular a fim de evitar acidentes e demora desnecessária. Ainda há que estudos
demonstram e confirmam que os investimentos que oferecem melhor custo-benefício em segurança viária
são aqueles praticados na sinalização.

E ante o exposto, tal solicitação se faz necessária devido à necessidade de melhoria da trafegabilidade das
vias urbanas do município em comento, proporcionando assim maior agilidade e qualidade de vida dos
motoristas da região.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação legislativa, medida de direito e da
mais lídima justiça social. 
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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