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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 Wilmar Schrader, Superintendente do 

Patrimônio da União – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a necessidade 
de entrar em entendimento com proprietários de estabelecimentos comerciais 

estabelecidos a margem do Rio Cuiabá, no término da Estrada Parque Transpantaneira, 
município de Poconé, na região Porto Jofre para permitir travessia de pescadores, 
ribeirinhos que desembarcam no porto de embarque e desembarque da Colônia de 

Pescadores Z11, pela estrada que passa em frente dos estabelecimentos comerciais 
acesso a Estrada Parque Transpantaneira. 

 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que alguns comerciantes 
querem impedir a travessia, sendo que a única maneira de acesso dos ribeirinhos, 

pescadores a Estrada Parque é por esta estrada, a proibição trará transtornos, prejuízos 
e dificuldades para que estes retirem seus pescados e outras produções, pelo o que 
esperamos contar com a acolhida da Superintendência a esta reivindicação.  

 
  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de março de 2015. 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 
 
 

 


