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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 Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, ao Secretário Municipal de 
Infraestrutura senhor Adauri Gomes Leite, ao Secretário Municipal de Turismo, senhor 

Odenil do Carmo Souza, a necessidade de tomar as providências necessárias para efetuar 
serviços de limpeza pública na represa municipal “Tanque da Rua”, localizada no bairro 
Areão, nesta cidade de Poconé – MT. 

 
A razão desta iniciativa refere-se à cobrança que recebemos de famílias 

residentes, comerciantes das proximidades da represa preocupados com a quantidade de 
aguapé e outras vegetações existentes dentro da represa colocando em risco o açude que 
faz a proteção. Com as últimas chuvas a represa encontra-se cheia, com a força da água 

e a quantidade dos materiais existentes, devido o tempo da construção do aterro, já 
bastante assoreado corre risco do açude não suportar, romper e as enxurradas inundar 
residências, casas comerciais provocando transtornos e prejuízos. Ressaltamos que o 

estado que se encontra a represa oferece um péssimo aspecto para a administração 
pública municipal à população e visitantes, fazem necessários a tomadas de 

providências. 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 25 de março de 2013. 

 
 

 
 Vereador Guti Neto, do DEM  

 
 


