
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 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            (     ) 

/       / 

       
 
013/14 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 
/       / 

      

Autor: VEREADOR GUTI NETO, do PROS 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi : ________/_______/_______ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APROVADA (O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ________/_______/_______ 

 

____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado “Gonçalito” 

Presidente 

 

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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA a Prefeita Municipal, Senhora Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura, senhor Adauri Leite Gomes, a necessidade de 
corrigir defeito no asfalto/sarjeta da Praça Ben Rondon em frente ao Restaurante 
Tradição, fazer com que águas chuvas escoam pela boca de lobo localizada na esquina da 

Rua Joaquim Murtinho próximo a residência de familiares do senhor Joaquim Bruno.  
 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que devido o defeito existente, 

quando chove a água ao invés de escoar pela boca de lobo acumula em frente ao 

Restaurante Tradição, as residências, comércios localizados nessa imediação, trazendo 
transtorno para os residentes, comerciantes e clientelas, por se tratar de uma pequena 

correção, os interessados esperam esta ação do Poder Público com rapidez para amenizar 
a situação desagradável. 

  

  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 30 de maio de 2014. 

 
 
 

 

 Vereador Guti Neto, do PROS. 
 

 
  


