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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte 
Monteiro, Senhor Romoaldo Junior, Dep. Estadual, a necessidade de viabilizar junto ao 

Governo do Estado meio para reformar a ponte de madeira localizada na entrada da 
estrada que sai da Estrada Parque “Profª Maria Francisca Figueiredo Martins” – 
Poconé/Porto Cercado, no Km 13 em direção a Comunidade Pirizal, município de Poconé. 

 
A referida ponte por ter sido feita de madeira e por estar na rota de um 

grande fluxo de veículos pesados como caminhões, carretas, basculantes e outros, 
encontra-se atualmente em péssimo estado de conservação provocando grande risco de 
acidentes aos condutores. Em virtude do estado, condutores trafegavam pela lateral da 

estrada, com o período da chuva acumulou-se água em grande quantidade na margem e 
essa alternativa deixou de existir, diante da situação revoltados na ultima semana 
atearam fogo danificando parte da estrutura, diante disso deve-se da maior celeridade em 

sua recuperação para que a trafegabilidade na região não seja comprometida, em se 
tratando de uma estrada estadual, esperamos contar com a acolhida do Governo do 

Estado a este pedido. 
 
  

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

 
 

Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 
 


