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

 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 

Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes 
Leite, a necessidade de colocar ao longo da Avenida Aníbal de Toledo a partir da Praça 
Pública “Rotary Club” sinalizações previstas no Código Nacional das Leis de Trânsito e 

em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, em posições e 
condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e noite, em distância 

compatível de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. 
 
A presente indicação tem por embasamento o abaixo assinado anexo a 

este pedido através de moradores da região que cobram providência nesse sentido, 
preocupado com ações de certos apressados condutores de veículos que andam em 

velocidades incompatíveis devido à fragilidade de sinalização nessa Avenida que conta 
apenas com um quebra mola permitindo que condutores de veículos leves, pesados 
transitam em alta velocidade colocando em risco vidas de transeuntes e de crianças 

residentes na região.  
 

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 01 de fevereiro de 2013. 

                             
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


