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

Secretário Municipal de Infraestrutura, senhor Adauri Leite Gomes, a viabilidade de 
implantar uma Boca de Lobo na esquina da Rua Joaquim Murtinho e a Rua Salvador 
Marques, em frente ao Supermercado Pantaneiro para resolver sérios problemas que 

convivem as famílias, comerciantes estabelecidos às margens da Rua Joaquim Murtinho 
com escoamento de águas de chuvas de grande porte.  

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que com a não existência da 

boca de lobo nessa esquina, com chuva de grande porte águas, enxurradas descem pelas 

margens da via pública até encontrar o córrego Tereza Botas, quando acontecem chuvas 
pequenas águas acumulam em frente dos estabelecimentos, antes havia na esquina uma 

boco de lobo o que facilita uma nova instalação, 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. 
 

 
  

 


