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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa desta Augusta Casa de Leis e da Cidadania,
observadas às disposições regimentais e ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente deste Poder ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Justiça e Segurança
Pública, Wantuir Francisco Brasil Jacini, como também, ao Ilustre Diretor Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS, Carlos Henrique
dos Santos Pereira, solicitando a aquisição de máquinário para implantação de sinalização
viária horizontal no Município de Paranaíba-MS, atendendo pleito do Poder Legislativo
Municipal exposto na Indicação n. 765/2013, de autoria do Vereador Heliomar Cangussu da
Silva (Baixinho) e firmada pelo Vereador Adriano Aparecido Alves Caçula, cuja cópia segue
anexa à justificativa da presente proposição.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 14 de novembro de 2013.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXConsoante explanado na indicação da Câmara Municipal
de Paranaíba-MS acima mencionada, a segurança no tráfego é primordial e de grande
importância para segurança da população. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e
orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as
proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado,
de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEm algumas situações a sinalização horizontal atua, por si
só, como controladora de fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical,
bem como ser complementada com dispositivos auxiliares.x
x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXConsiderando que a adequada sinalização viária confere
maior segurança aos motoristas e pedestres que circulam pelas vias municipais, e
ainda, ser de responsabilidade dos órgãos ou entidades de trânsito a implantação da
sinalização horizontal, conforme estabelecido no artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro,
o atendimento da presente proposição é medida que se impõe.x
x

