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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvindo o Plenário, INDICA ao Senhor Dep. Federal Ságuas Moraes, no sentido de 

viabilizar recursos via emenda parlamentar ou de outra forma no valor de R$ 500.000,00 
destinados para continuidade de serviços de asfalto, meio fio e sarjeta nas vias públicas 

localizada no Distrito de Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, município de Poconé-MT. 

  
Levar serviço de pavimentação asfáltica, sarjeta e meio fio nos 

prolongamentos destas importantes vias públicas, totalmente habitadas facilitará o 

acesso, resolvendo sérias dificuldades para os residentes, transeuntes enfrentam, no 

período da seca convivendo com a poeira e no período das chuvas com a lama 
dificultando o deslocamento, nestas vias públicas que diariamente há uma grande 

movimentação de pedestres, como no exercício de 2012 algumas vias receberam esta 

melhoria deixando moradores que não foram beneficiados esperançosos, o que justifica o 
atendimento deste pedido. 

 

  
 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 18 de fevereiro de 2016. 

 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 

 


