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Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Secretário Municipal de 
Infraestrutura, no sentido de determinar ao setor competente providenciar poda de 

árvores localizada na Avenida Pinheiro Machado, Rua José Martins e Rua Alegria no 
bairro São Judas Tadeu, na cidade de Poconé-MT. 

 

 
A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que algumas árvores localizadas 

nessas vias públicas estão necessitando de podas adequadas para melhorar o aspecto 
urbanístico da localidade e evitar danos na rede de distribuição de energia, por tratar de 
árvores de grandes portes galhos atrapalham o transito para veículos, que transitam 

pelas mesmas, colocando em risco patrimônio e trazendo preocupação as famílias 
residentes nas imediações quando ocorre vendaval, teme que suas residências sejam 
atingidas em face de quantidade das galhardas, pelo o que esperamos contar com o 

atendimento pelo o Poder Executivo.    
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de maio de 2016. 

 

 
 

Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito”, do PR 
 

 


