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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA COLOCADA 

PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA NO MUNÍCIPIO DE POXORÉU - 

MT, BEM COMO QUE OS RESPECTIVOS QUEBRA – MOLAS SEJAM 

CONSTRUÍDOS DE FORMA PADRONIZADA EM NOSSO MUNICIPIO. 

 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, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de serem realizadas faixas de pedestres elevadas em 

nosso município, bem como que os quebra-molas sejam construídos de 

forma padronizada. 

 

                    É imperioso ressaltar, Nobres Vereadores, que a sinalização 

de uma passagem de pedestre elevada minimizaria consideravelmente a 

possibilidade da ocorrência de atropelamentos, pois alertaria a 

necessidade deles reduzirem seus veículos, ao vê-la, pois sabem que o 

local é utilizado, com frequência, pelos pedestres. 

 

  Desta feita, é imprescindível que sejam colocadas as 

aludidas passagens de pedestres elevada em nosso município.  
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  Ademais, é notório que os quebra- molas de Poxoréu não 

são construídos de uma forma padronizada, sendo que podemos verificar 

que há quebra- molas de tamanho maior ou menor. Desta feita, é de 

suma importância que os quebra –molas sejam construídos de forma 

padronizada.  

 

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 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

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

três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 
Nathane Vilela Silva  

Vereadora 

 


