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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA o Exmº. Sr. Dep. Estadual Emanuel Pinheiro, no sentido de viabilizar 
entendimento para a elaboração de um projeto visando buscar parceria junto ao 

DETRAN-MT, com objetivo de instalar Placas de Sinalização de Transito nas vias públicas 
da cidade de Poconé-MT.  
 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que inúmeras vias públicas da 

cidade não contam com Placas de Sinalização de Transito. Problemas este enfrentados no 
dia-a-dia pela população, principalmente pelos visitantes, o número de veículos, 
pedestres que transitam nas ruas já é de grande proporção, esta sinalização vai melhorar 

a convivência no transito e ajudar a educar as crianças, jovens, adultos para as regras de 
convivência, não só no transito, como na vida.  

Ressaltamos que conforme contato mantido com representante do 

DETRAN-MT sinaliza que não dispõe de orçamento para atendimento do pleito, assim, 
solicitamos seu apoio para assegurar recursos no orçamento do estado para atender o 

pleito no próximo exercício.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 07 de junho de 2013. 
 

 
Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito” 

 

 


