
TADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 45 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

 

 
Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

(  ) Requerimento 

( X ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
008/15 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 

/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 
/       / 

      

Autor: VEREADORES GONÇALO CURADO “GONÇALITO”, do PR e MESSIAS, do PSD 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi _______/_______/_________ 

 

 

___________________________ 
          Secretaria 

 

 

(   ) APRESENTADA  

 

EM, ______/_______/_______ 

 

 

____________________________ 

Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

 

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

Casa, INDICAM ao Exmº. Sr. Dep. Estadual Emanuel Pinheiro no sentido de viabilizar 
recursos via emenda parlamentar, destinados para serviços de asfalto, meio fio e sarjeta 

na Rua Agenor de Paula e Silva e para complementação de serviços de asfalto, meio fio, e 
sarjeta nas vias públicas Manoel Benedito da Silva Campos, Marinho da Costa Rondon, 
Vagner Vaz, Manoel Rodrigues do Prado, localizadas no bairro Santa Terezinha, na 

cidade de Poconé-MT. 
 

Trata-se de vias públicas de grande movimentação de veículos, pessoas 
que trafegam a pé, bicicleta, moto. Essa movimentação gera poeira causando transtornos 
para as famílias residentes. Esta reivindicação encontra fortes justificativas nos pedidos 

que estes Vereadores recebem diariamente de moradores, transeuntes, que estão ansioso 
por estes benefícios que irão sanar os transtornos provocados pela poeira, lama e dando 
novo aspecto visual nessas importantes vias públicas. Ressalta-se que são vias públicas 

de pequenas extensões, com exceção a Rua Agenor de Paula e Silva, nas outras vias 
públicas mencionadas, falta à complementação destes serviços, pelo o que esperamos 

contar com a acolhida do ilustre Deputado no atendimento desta justa reivindicação.  
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2015. 
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