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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 aos Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques e Jaime Campos, aos 
Deputados Federais Wellington Fagundes, Carlos Bezerra, Julio Campos e Valtenir 
Pereira, no sentido de viabilizar junto ao Ministério dos Transportes recursos destinados 

para modernização do Trevo da rodovia BR 070 Cuiabá/Cáceres com a MT 060 
Poconé/Nossa Senhora do Livramento/Cuiabá. 

 

“No trevo da rodovia BR 070 Cuiabá/Cáceres com a MT 060 Poconé/Nossa 
Senhora do Livramento/Cuiabá devido a sua fragilidade tem registrado elevados índices 

de acidentes, alguns com vítimas fatais, mesmo com a implantação da sinalização 
eletrônica naquele ponto da BR não foi o suficiente. Devido a crescente demanda de 
veículos que acontecerá com a realização da Copa do Mundo 2014, com jogos na cidade 

de Cuiabá, torna-se necessário que ações sejam viabilizadas no sentido de modernizá-la e 
com intuito de reduzir acidentes e dar segurança às pessoas que por ali trafegam. Assim, 

atendendo a apelo da população, em especial de algumas famílias que tiveram parentes 
mortos no local, e na esperança de que vidas sejam preservadas é que reapresento a 
indicação, certo da aprovação pelos demais pares e pronto acolhimento pelo órgão 

competente”. 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 18 de outubro de 2013. 

 
 

                                  Vereador Guti Neto, do PROS                           
 

 


