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Indico ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  de  Mato  Grosso  Mauro  Mendes,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Infraestrutura e  Logística Marcelo
Oliveira e Silva, a necessidade de implantação
de  redutor  de  velocidade  (quebra-molas)  e
sinalização na Rodovia Estadual MT – 251 no
perímetro urbano de Chapada dos Guimarães
/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 à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade de implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização na
Rodovia Estadual MT – 251 no perímetro urbano de Chapada dos Guimarães /MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá pela necessidade de implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) e
sinalização na Rodovia Estadual MT – 251 no perímetro urbano de Chapada dos Guimarães /MT.

A presente indicação tem por objetivo melhorar o trânsito e evitar os acidentes naquela localidade, com o
advento do empreendimento “Empório Guimarães” as margens da Rodovia Estadual MT-251 após a
Rotatória do Bairro Aldeia velha o fluxo de veículos em alta velocidade vem aumentando o risco de acidentes
no acesso comercial.

O empreendimento está localizado na margem direita da Rodovia Estadual nas Coordenadas Geográficas
15°26’41.73”S – 55°45’31.29”O, local onde é solicitado a implantação de redutor de velocidade e sinalização.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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