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Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 

Singolano, a necessidade de solicitar ao DNIT, até 

mesmo em parceria com este órgão, a implantação de 

melhor iluminação nos pontos de travessia de pedestres 

e veículos junto ao trecho da BR 364 que corta o centro 

de nossa cidade.  

 

Com fundamento no que determina o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei Singolano, a 

necessidade de solicitar ao DNIT, até mesmo em parceria com este órgão, a implantação 

de melhor iluminação nos pontos de travessia de pedestres e veículos junto ao trecho da 

BR 364 que corta o centro de nossa cidade.  

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 16 de Agosto de 

2.021.  
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J U S T I F I C A T I V A 

    

 

 

Nossa cidade está sendo agraciada com uma bela e 

competente obra de restauração da BR 364 no trecho que corta nosso perímetro urbano, 

razão pela qual agradecemos ao Governo Federal, através do DNIT. 

 

E visando aproveitar este importante investimento que vem 

sendo realizado nesta obra, solicitamos a Municipalidade que verifique junto ao DNIT 

se há possibilidade de investimentos também na parte de iluminação, das laterais da BR 

364, nos pontos de travessias de pedestres e veículos, neste mesmo trecho que está 

sendo restaurado e que corta o perímetro urbano de nossa cidade 

 

Ocorre que a BR 364 é de jurisdição federal e qualquer 

investimento ou realização de obras junto a mesma, depende de autorização e iniciativa 

deste órgão público federal. 

 

Como é de conhecimento de todos, diariamente vários 

altogarcences realizam a travessia da rodovia seja através de veículos ou motocicletas, 

seja caminhando, havendo assim grande fluxo de pedestres e transeuntes. 

 

Entretanto, a travessia diária requer segurança e cuidados, 

tanto por parte dos que trafegam pela rodovia federal, quanto por parte dos que realizam 

a travessia. 

 

Entretanto, no período noturno, a travessia sobretudo de 

pedestres, está ficando cada vez mais perigosa devido a falta de iluminação adequada as 

margens da BR, no trecho da rodovia que margeia a Avenida 07 de Setembro do início 

ao fim, em ambos os lados. 

 

Ao longo dos anos, sobretudo durante o período noturno, 

houve acidentes envolvendo veículos e pedestres, alguns até com vítimas fatais, o que 

reforça a preocupação neste sentido. 

 

Assim, solicitamos ao Município que verifique junto ao 

DNIT se há possibilidade de realização de investimentos visando implantar essa 

iluminação mais adequada, o que engradeceria ainda mais a bela obra de restauração 

recentemente realizada. 

 

Da mesma forma, solicitamos também que o Município se 

coloque a disposição do DNIT, para se for o caso, realizar esse investimento em 

parceria com o órgão federal, pois a parceria entre os Poderes é um dos mecanismos 

mais usados para a realização de obras públicas em benefício da população.  
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