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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 as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 
Senhor Marcelo Duarte Monteiro, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, no 

sentido de buscar entendimentos, parcerias para implantação de dois redutores de 
velocidades (olho de gato) na Estrada Parque – MT 370 “Profª. Maria Francisca Figueiredo 

Martins”, trecho Poconé/Porto Cercado, na proximidade do empreendimento JJ Leilões, 
município de Poconé-MT. 

 

Esta iniciativa nasce de conversas mantidas com proprietários do 
empreendimento, familiares, caminhoneiros, pessoas que participam de leilões e outros 

eventos que são realizados no local, onde relatam as suas preocupações com o trânsito nessa 
via pública, muitos condutores andam em alta velocidade, motoqueiros utilizam para a 

prática de racha, colocando em risco vida e patrimônio, pois há movimentação considerável 
de veículos e caminhões que entram e saem do ressinto. A implantação dos redutores nas 

proximidades da entrada e saída de veículos colaborará com a redução da possibilidade de 
acidente de trânsito, que podem envolver motoristas e também pedestres. De tal maneira, a 

estrada pode tornar mais confiável e segura, pelo o que esperamos contar com a acolhida 
destas Autoridades.  

  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 30 de maio de 2018. 
 
 

 
Vereador Edinho Ball, DEM 

 
 


