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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. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, com cópia 
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, tomem as 

providências necessárias para elaboração de um projeto com a finalidade de buscar 
recursos junto ao governo Estadual e Federal para construção de um Rodoanel ou rotas 
alternativas margeando o perímetro urbano da cidade para atender trânsito de boiada 

tocada e para veículos que transportam cargas pesadas. 
 

Esta indicação vem de encontro com as reivindicações de pecuaristas que 
enfrentam sérias dificuldades para conduzir boiada, sendo obrigados a utilizar de vias 
públicas bastante movimentadas o que coloca em risco vidas e patrimônios de pessoas. 

Também é de fundamental importância para melhoria do trânsito e conservação da 
malha asfáltica de Poconé. A falta de rotas alternativas está deteriorando as vias públicas 

da cidade. Como não possível impedir a condução de boiada e trafego de veículo de 
grande porte sem proporcionar uma rota alternativa, faz necessário o Poder Público 
tomar esta providência que será uma solução para este problema, bem como diminuirá 

as operações “tapa buracos” e recapeamento de ruas, economizando recursos públicos, 
pelo o que esperamos contar com a acolhida no atendimento a esta reivindicação. 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 15 de julho de 2013. 

 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM  

 


