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Exmº. Srº. 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”, Prefeita Municipal, com cópia 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, no sentido de 
viabilizar instalação de coletores de lixos para coletas seletivas em pontos estratégicos: 
“visitação de turistas e locais utilizados por banhistas”, nas margens da MT – Zelito 

Dorileo/Transpantaneira e da Estrada Parque “Profª Maria Francisca Figueiredo Martins, 
município de Poconé-MT.  

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que nestes pontos não possuem 

coletores, em razões disso visitantes, turistas, banhistas ficam sem opção para depositar 

o lixo, às vezes jogam sem quaisquer critérios a margens destas rodovias bastante 
prejudiciais para o meio ambiente, a saúde e ao aspecto urbanístico, com a instalação 

evitará estas ações e facilitará a coleta, pelo o que esperamos contar com acolhida do 
Poder Executivo no atendimento desta justa reivindicação.  

  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de março de 2014. 
 

 
 

 
 Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 

 


