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INDICAÇÃO Nº. 007/2022 

A Vereadora MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA FERREIRA, autora da presente Indicação, 
REQUER, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Secretário de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, Senhor EDUARDO CORRÊA RIEDEL, 
com cópia ao Ilustríssimo Senhor EMERSON ANTÔNIO MARQUES PEREIRA, Diretor Presidente da 
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – (AGESUL) do Estado de Mato Grosso do Sul, 
solicitando que seja feita a sinalização com placas e a pintura horizontal e vertical dos quebras molas 
existente na MS-080 (José Domingos). 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação é de suma importância, pois o quebra mola já não tem nenhuma 
sinalização horizontal ou vertical, com isso os motoristas, principalmente motoqueiros que passam 
pela via correm o risco de acidentes de grandes proporções, sendo assim é necessário refazer a 
pintura desses quebras molas (tinta florescente para que os condutores possam visualizar a lombada 
a distância) bem como a sinalização (placas indicativas). 

Ressalta-se ainda o interesse público de gerar segurança aos motoristas e pedestres com 
a instalação desse tipo de obstáculo deve sempre ser obrigatoriamente sinalizado, conforme 
estabelece o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e o Código Brasileiro de Trânsito (CBT). 

Sem mais para o momento, renovo os votos de consideração, e apreço. 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 24 de Fevereiro de 2022. 

 

MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA FERREIRA 
Vereadora 
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