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INDICO a Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito  do  município  de  Rondonópolis-
SETRAT, com cópia para a Prefeitura Municipal
de Rondonópolis  a  necessidade de realizar  a
sinalização e  construção de  quebra-molas  na
Rua  13  de  Maio,  cruzamento  com  a  Rua
Cafelândia, no município de Rondonópolis-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo ás autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de realizar a sinalização e construção de quebra-molas na Rua 13
de Maio, cruzamento com a Rua Cafelândia, no município de Rondonópolis-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar a
necessidade de realizar a sinalização e construção de quebra-molas na Rua 13 de Maio, cruzamento com a
Rua Cafelândia, no município de Rondonópolis-MT.

A Rua 13 de Maio é preferencial até chegar na Rua Cafelândia e, considerando que mesmo existindo uma
placa de pare, os motoristas não respeitam a sinalização existente.

Conforme informações repassadas por moradores desta região que utilizam a via diariamente, este trecho
encontra-se sem sinalização adequada e, devido ao alto fluxo e velocidade dos veículos e, a quantidade de
pessoas que trafegam pelo local diariamente, há a necessidade com urgência de realizar essas mudanças.

Uma das sugestões recebidas foi a de realizar a sinalização com pintura de “proibido estacionar” ao lado
direito da pista (esquina da CEDIR) na Rua 13 de Maio, para que não estacionem na esquina para o fim de
não obstruir a visão dos motoristas que vêm da Rua Cafelândia ou, construir quebra-molas também na Rua
13 de Maio, diminuindo assim a velocidade e evitando acidentes ao ultrapassar a preferencial da Rua
Cafelândia.
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Nesse sentido, a sinalização de trânsito tem por objetivo organizar a circulação de veículos e pessoas nas
vias públicas através de informações relevantes para disciplina na movimentação do tráfego visando à
segurança e fluidez dos usuários.

Desta forma, estamos realizando a presente indicação para que a SETRAT em parceria com a Prefeitura de
Rondonópolis, possam viabilizar a execução desta melhoria de grande relevância para a população,
garantindo maior segurança para condutores e também para os moradores.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Agosto de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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