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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 ao Senhor Silval Barbosa, Governador do Estado, com cópia ao senhor 
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbano, senhor Cinésio de Oliveira a 
necessidade de inserir no programa Mato Grosso Interligado trecho da antiga rodovia que 

liga a sede da cidade de Poconé a MT 451 Adauto Leite/Coenge, com uma extensão de 
aproximadamente 35 Km bem como substituir as pontes de madeira por de concreto, 
município de Poconé-MT. 

 
Esta antiga rodovia é uma importante via para o transporte da produção 

agropecuária e escolar daquela região, rodovia que no período chuvoso, em alguns 
pontos, fica intransitável e naturalmente causando transtornos e prejuízos para os 
usuários.  

Na qualidade de representante do povo, estivemos na região percorrendo a 
antiga rodovia até encontrar a MT 451 Adauto Leite/Coenge, conferimos de perto as 

péssimas condições de trafegabilidade em alguns pontos, com erosões, buracos de 
grande proporções e pontes danificadas, como vivenciamos diariamente a publicidade do 
Governo do Estado mostrando a intenção de interligar os municípios do Estado, 

entendemos ser momentos propícios para a realização destes serviços, pelo o que 
esperamos contar com a acolhida do Governo do Estado a esta justa indicação.  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de setembro de 2013. 
 

 
                                  Vereador Guti Neto, do DEM                            

 

 


