
INDICAÇÃO Nº 017/2013 
 

 
AUTOR:  Vereador GERALDO OLIVEIRA DE LIMA 

 
 

INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O SOBERANO 
PLENÁRIO, CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AO LADO DA RODOVIA MT 358, NOS 
SENTIDOS NOVA OLIMPIA/TANGARÁ DA SERRA E NOVA OLIMPIA/CUIABÁ. 

 
De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o 

Soberano Plenário, o(a) Vereador(a) Autor(a), pede que seja encaminhado o presente expediente 
indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão Masson para que o mesmo 
possa tomar as providências necessárias. 

 
JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 017/2013 

 
Excelentíssimos Senhores vereadores, 
 
Para complementar o assunto da ementa da indicação que ora apresento, justifico que no sentido 
Nova Olímpia/Tangará da Serra estão localizadas algumas indústrias do ramo de lajotas e telhas e 
muitos funcionários nelas trabalham, tendo estes de deslocar para esse trabalho de bicicletas. Sem a 
alternativa de uma ciclovia, acabam tendo de trafegar na rodovia disputando espaço com veículos, 
daí minha sugestão da construção de uma ciclovia no trecho de seis quilômetros, compreendido 
entre o Posto Oliveira e a Cerâmica do empresário Roberto, conhecido por Robertão. Já no sentido 
Nova Olímpia/Cuiabá a ciclovia seria construída no trecho de aproximadamente um quilômetro e 
meio compreendido entre a rotatória localizada nas proximidades do Posto 3 e a entrada de acesso à 
cidade pelo Bairro Jardim Itamarati próximo do seringal do Produtor Pedro Sakita. Esse trecho é 
bastante utilizado pelos moradores do bairro Jardim Itamarati. O objetivo maior desta indicação é 
salvaguardar vidas de pessoas do nosso Município que não vêem outra alternativa que não seja a de 
ter de enfrentar o medo e usar da rodovia para ir e voltar às suas casas. Nós autoridades vendo o 
tamanho do perigo, temos de ajudar essas pessoas. Preciso apenas dar ciência da necessidade ao 
nosso Prefeito, me comprometendo a junto com ele, fazer gestão sobre o assunto na esfera estadual 
ou federal até conseguirmos esse intento, e propiciarmos segurança para nosso povo.    
    
 Sala de Sessões “Lamartim José da Silva”, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e 
treze. 
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PROTOCOLO -  15 de fevereiro de 2013 
 
APROVAÇÃO –  19 de fevereiro de 2013 
 
REMESSA –  19 de fevereiro de 2013  
 
 
 
PRIMEIRA ABORDAGEM 

DATA: ______________________________________ 

ABORDADO: ________________________________ 

RESULTADO: ________________________________ 

ASSINATURA: _______________________________ 

 

SEGUNDA ABORDAGEM 

DATA: ______________________________________ 

ABORDADO: ________________________________ 

RESULTADO: ________________________________ 

ASSINATURA: _______________________________ 



 
 

  

 


