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

Casa, INDICAM ao Exms. Srs. Senadores Blairo Maggi, Wellington Fagundes, ao Dep. 
Federal Fábio Garcia, a Senhora Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal de 

Poconé, a necessidade de viabilizar recursos junto ao Governo Federal para a Prefeitura 
Municipal destinado para aquisição de um caminhão ou máquina de lama asfáltica para 
o Município. 

 
A razão desta iniciativa deve- se ao fato de que a malha viária do perímetro 

urbano de Poconé encontra-se em constante ampliação e a vida útil do asfalto utilizado – 
TSD (tratamento superficial duplo), conhecido como asfalto frio ocupa mais de 70% da 
cidade e exige constante manutenção. Com a aquisição de um desses equipamentos por 

parte da Prefeitura Municipal haverá uma boa economia para o Município, não será mais 
necessária à terceirização dos serviços, o Município criará uma equipe próprio e agir com 
mais celeridade na manutenção constante das vias públicas, evitando a burocracia e a 

demora dos processos licitatórios na realização de obras nas pavimentações, atendendo, 
assim, o princípio da economicidade na administração municipal.  

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 31 de agosto de 2015. 
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