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INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE 

MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS, COM IMPLANTAÇÃO DE 

PLACAS DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

De plano, tal indicação visa à implantação de placas de 

trânsito, dando sua devida sinalização, tendo em vista que a falta de 

dispositivos de segurança dificultam o bom fluxo do trânsito, trazendo 

riscos de acidentes nos trajetos dos munícipes e demais transeuntes. 

 

As placas de sinalização funcionam como uma ferramenta no 

trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a 

acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das 

travessias, e, além disso, agem como redutores de velocidade no local, 

inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam. 

 

A adequação, ou seja, melhorias na sinalização de trânsito 

nos locais da cidade, em seus diversos pontos, têm como objetivo 
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aperfeiçoar as condições de tráfego, dando superior evidência visual aos 

motoristas e pedestres que trafegam pelas vias da cidade. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Executivo Municipal. 

 

Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

oito dias do mês de junho de dois mil e vinte. 

 

 

Geovane de Souza Conceição 

Vereador 


