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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 a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 

Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Senhor Adauri Gomes 
Leite, no sentido de atender a comunidade Barreirinho, município de Poconé com as 

seguintes melhorias:  
 

 Reforma que se faz necessária na ponte de madeira sobre o córrego Tamanduá; 

 Construção de ponte de madeira sobre o córrego Corguinho; 

 Serviços necessários para recuperar aterro próximo à igreja.  
 

A realização destes serviços é de relevância para os pequenos produtores 
rurais, sitiantes, pecuaristas que residem na comunidade à situação tem trazidos sérias 
consequências no transporte da produção, no transporte escolar, faz necessário as suas 

recuperações para oferecer a estes condições e segurança ao transportar a sua produção, 
a ponte sobre o córrego Corguinho com as fortes chuvas foi levada pela enchente. 

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de março de 2015. 
 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 

 
 

 


