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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 José Pedro Gonçalves Taques, Governador do Estado, com cópia 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte Monteiro, no 
sentido de realizar uma operação tapa buraco na MT 060, com urgência no trecho entre a 

BR 070 e a cidade de Nossa Senhora do Livramento para amenizar a situação enfrentada 
pelos usuários até a conclusão da obra de revitalização da MT. 

 
A razão desta iniciativa deve-se a quantidade de buracos de grande 

proporção existente nesse trecho da MT 060 ocasionando danos consideráveis nos 

veículos que trafegam pela mesma, como em breve inicia as festividades carnavalescas e 
os municípios recebem uma boa quantidade de visitantes o que aumentará a 
trafegabilidade de veículos na rodovia, a situação que se encontra coloca em risco vida e 

patrimônio dos usuários, pelo o que esperamos contar com a realização destes serviços. 
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 30 de janeiro de 2015. 

 

 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 
 

 


