
 

 

INDICAÇÃO nº 137/2021 

AUTORIA: VEREADORA DELAYNNE CRISTINA LEITE ANDRADE COSTA – Bancada do 

REPUBLICANOS e PL. 

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Claudinei 
Singolano, com cópia ao Supervisor do DNIT em 
Rondonópolis, Sr. Marlon Diego Pedrini, extensivo ao  
Diretor Municipal de Trânsito e Transporte Sr. José Carlos 
de Jesus a necessidade em realizar pinturas 
de faixas de pedestre, cumprindo com o código de trânsito  
sinalizando a localidade em frente à Escola Estadual “DR 
Ytrio Correa” tanto nos dois (02) lados da Avenida 7 de 
Setembro quanto na própria BR 364, local urbano de 
intensa circulação de adultos, adolescentes e crianças 
devido ao retorno das atividades escolares, evitando assim 
riscos de acidentes que podem induzir a situações  graves 
como óbitos. 

      

     Com fundamento no que determina o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja 
encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, com cópia ao Supervisor do DNIT em Rondonópolis, Sr. 
Marlon Diego Pedrini, extensivo ao  Diretor Municipal de Trânsito e Transporte 
Sr. José Carlos de Jesus a necessidade em realizar pinturas de faixas de pedestre, 
cumprindo com o código de trânsito  sinalizando a localidade em frente à Escola 
Estadual “DR Ytrio Correa” tanto nos dois (02) lados da Avenida 7 de Setembro 
quanto na própria BR 364,  local urbano de intensa circulação de adultos, 
adolescentes e crianças devido ao retorno das atividades escolares, evitando 
assim riscos de acidentes que podem induzir a situações  graves como óbitos. 

 
   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 23 de Agosto 

de 2021. 
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JUSTIFICATIVA:  

   Devido a obra ocorrida alguns dias atrás na BR 364 ao qual 
tivemos o privilégio de receber uma nova pavimentação com estrutura avançada 
assegurando uma durabilidade maior, ainda que as obras continuam em  alguns 
trechos próximo a nossa cidade, acreditando que logo estarão cumprindo a 
minha indicação de pintura de faixa de pedestres nas proximidades da Escola 
Estadual “Dr Ytrio Correa”  a presente indicação é refletindo na segurança das 
pessoas que ali necessitam passar. Os motoristas principalmente os que estão na 
BR 364 precisam ser conscientes da importância de diminuir a velocidade ao se 
aproximar de uma faixa de pedestres para evitar atropelamentos, permitindo que 
a pessoa se sinta seguro ao atravessar a faixa. 

 
   Diante do exposto solicito o apoio dos nobres edis para a 
aprovação da presente matéria. 

     

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 23 de Agosto 

de 2021. 
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