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Exmª. Srª. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Silval Barbosa, a Exmª. Senhora Nilce 
Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao senhor Secretário de Estado de Transporte e 

Pavimentação Urbano, senhor Cinésio de Oliveira, ao senhor Deputado Federal Carlos 
Bezerra a necessidade de formalizar entendimentos, unirem esforços entre as partes para 
celebrar convênio e/ou parceria entre a Secretaria de Estado de Transporte e 

Pavimentação Urbana – SETPU, com objetivo de encaminhar ao município uma patrulha 
mecanizada composta de: Pá carregadeira, moto niveladora e caminhões basculantes 

tendo em vista a necessidade de estruturação e manutenção das estradas que dão acesso 
às comunidades rurais tradicionais, programas de assentamentos e outras localidades do 
município de Poconé. 

 Essa parceria dará plena condição da Prefeitura Municipal dar 
manutenção às estradas municipais usadas para escoamento da produção leiteira, 

hortícolas, dentre outras e principalmente para o transporte escolar. 
Desta forma, a presente indicação trará um incremento na economia das 

regiões, que também será revertido em desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida 

da população, pelo que esperamos contar com a acolhida do governo do Estado na 
realização desta parceria com destinação destes maquinários ou combustíveis para a 
realização dos serviços. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de fevereiro de 2013. 
 

 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


