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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Pedro Taques, com cópia a Prefeita 

Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, ao Dep. Estadual Romoaldo Jr, a 
necessidade de tomarem providências necessárias para implantar sinalizações 
adequadas na Estrada Parque – MT 370 “Profª. Maria Francisca Figueiredo Martins” 

trecho Poconé/Porto Cercado, nas proximidades da Comunidade Bittencourt, a fim de 
garantir segurança e tranquilidade às famílias residentes.  

 
Na mencionada estrada parque próximo à comunidade já existe 

implantando 02 (dois) redutores de velocidades (OLHO DE GATO), porém quando da 

implantação não fixaram placas indicando aos motoristas a existência, em razão disso 
certos apressados motoristas trafegam em velocidade incompatível com a segurança das 

pessoas, principalmente de crianças, gerando preocupação aos residentes, para sanar as 
ações destes motoristas, o ideal será a construção de 02 (duas) lombadas. Por estas 
razões se torna imprescindível o governo Municipal, Estadual realizar estudo visando 

substituir/melhorar a sinalização neste ponto da Estrada Parque, atendendo a 
solicitação da comunidade. 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de julho de 2015. 
 

 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


