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Recebi _______/_______/_________ 

 

 

___________________________ 

          Secretário 
 

 

(  ) APROVADA(O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ______/_______/_______  

 

____________________________ 

Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Senhor Adauri Gomes 
Leite, no sentido de viabilizar instalação de coletora de lixo (lixeira) em pontos 

estratégicos da Estrada Parque – MT 370 “Profª. Maria Francisca Figueiredo Martins” 
trecho Poconé/Porto Cercado, em especial nos pontos em que concentram maiores 
números de pessoas que pescam e nas estradas que saem da margem da estrada parque 

em direção de pousadas, pesqueiros. 
 

A razão desta iniciativa deve-se a quantidade de lixos de toda natureza 
presentes nestes pontos, na estrada parque se não me falha a memória existem uma ou 
duas coletora disponível para a coleta de lixo, em razão disso faz necessário aumentar o 

número de coletora para oferecer as pessoas que pescam deixar o lixo quando retorna 
para seus lares, evitando jogar nas margens ou em locais impróprios como acontece, 

pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder Público no atendimento desta 
indicação. 

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 21 de agosto de 2015. 
                             
 

 
Vereadora Edvania Martins “Diva”, do PMDB 

 
 


