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Indica  ao  Exmo.  Secretário  de  Estado  de
Infraestrututa  e  Logística-SINFRA,  senhor
Marcelo de Oliveira e Silva, da necessidade de
promover  a  implantação  da  sinalização
permanente de transito vertical e horizontal na
Rodovia  MT  020,  trecho  que  compreende  o
perímetro urbano do Distrito de São José do
Couto ,  l oca l i zado  no  mun ic íp io  de
Campinápolis.

Nos termos do Art. 160 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, para encaminhar expediente indicatório ao Exmo. Secretário de
Estado de Infraestrututa e Logística-SINFRA, senhor Marcelo de Oliveira e Silva, da necessidade de
promover a implantação da sinalização permanente de transito vertical e horizontal na Rodovia MT 020,
trecho que compreende o perímetro urbano do Distrito de São José do Couto, localizado no município de
Campinápolis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma proposição legislativa na modalidade de indicação, fulcro artigo 160 do RI da Casa de Leis,
demonstrando ao excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrututa e Logística-SINFRA, senhor Marcelo
de Oliveira e Silva, da necessidade de promover com máxima urgência a implantação da sinalização
permanente de transito vertical e horizontal na Rodovia MT 020, trecho que compreende o perímetro urbano
do Distrito de São José do Couto, localizado no município de Campinápolis.

A sinalização permanente, composta em especial por sinais em placas e painéis, marcas viárias e
dispositivos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos fixos de controle de tráfego que, ao serem
implantados nas rodovias , ordenam, advertem e orientam os seus usuários.

A sinalização viária vertical estabelecida através de comunicação visual, por meio de placas, painéis ou
dispositivos auxiliares, situados na posição vertical, implantados à margem da via ou suspensos sobre ela,
tem como finalidade: a regulamentação do uso da via, a advertência para situações potencialmente
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perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de indicações, orientações e
informações aos usuários, além do fornecimento de mensagens educativas.

Neste sentido, define-se como sinalização rodoviária horizontal o conjunto de marcas, símbolos e legendas
aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido, para propiciar
condições adequadas de segurança e conforto aos usuários.

Diante da manifestação expressa dos residentes e domiciliados no Distrito de São Jose do Couto,
principalmente do agente politico local o senhor Vereador João Euripedes Alcantara, legitimo representante
dos moradores locais e com meu total apoio é que estou apresentando essa proposta, vario acidentes já
foram registrados no referido trecho com muitas vítimas, aproximadamente 6 mil pessoas estão
estabelecidas naquela comunidade e merecem o nosso respeito e tratamento digno em todos as áreas mas
neste momento se faz exigir de forma urgente essa demanda.  

Assim sendo e por tratar-se de um pleito de Direito e de tamanha importância para a população por se tratar
de segurança publica, contamos desde já com o apoio dos nobres parlamentares para aprovação e
acolhimento pelas autoridades competentes.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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