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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 ao Senhor Dep. Estadual Ailton Português, no sentido de viabilizar junto 

ao Secretário de Estado das Cidades, Senhor Chico Daltro, parceria/convênio ou 

destinação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Poconé, destinados 

para construção de calçadas em vias públicas localizadas nos bairros São Benedito, Cruz 
Preta, Santa Terezinha, Boa Esperança e João Godofredo, nesta cidade de Poconé-MT. 

 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que muitas vias públicas 
localizadas nestes bairros foram contempladas com serviços de pavimentação, como a 

maioria dos residentes são famílias de baixo poder aquisitivo, não possuem recursos 

suficientes para a realização desses serviços por conta própria, faz necessário à 
realização desta parceria Governo do Estado/Prefeitura Municipal, para possibilitar uma 

adequada via de acesso aos pedestres, evitando a caminhada por meio das ruas, alem 

disso esta melhoria diminuirá despesas para o erário público (capinação e outros) e 
melhorará o aspecto urbanístico das vias públicas. 

 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 31 de janeiro de 2014. 

 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 


