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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 a Exmª. Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao senhor 
Adauri Gomes Leite, Secretário Municipal de Infraestrutura, no sentido de viabilizar 

recuperação de pontos críticos com colocação de cascalhos parte baixa da estrada vicinal 
que dá acesso a Comunidade Santa Rita, até encontrar a propriedade de dona Maria, 
abrindo um espaço possibilitando o ônibus que faz transporte escolar possa fazer o 

contorno. 
 

 
O objetivo da solicitação é de atender o anseio da Comunidade ansioso em 

ter uma estrada em perfeito estado de trafegabilidade, uma vez que a parte baixa da 

mencionada estrada dificulta o acesso, quanto à abertura do espaço faz necessário para o 
ônibus fazer o contorno, como se encontra não tem como o transporte chegar até o final 
da comunidade, alunos estão ficando no local onde a estrada permite o contorno. 

 
 

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

 
 

Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 
 


