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Presidente 

Exmº. Sr. 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 no sentido de viabilizar recursos orçamentários do Estado ou da União para 
serviços de 8.302m² de asfaltos, sarjetas, meio fio nas vias públicas localizadas no 

loteamento Jardim das Palmeiras nesta cidade de Poconé/MT.  
O loteamento Jardim das Palmeiras criado pela Lei Municipal nº 720 de 13 

de Março de 1987, composto de 238 lotes com a finalidade precípua de atender a 
população de baixa e meia renda do Município. Hoje totalmente habitado e as famílias 
residentes não contam com esta melhoria de infraestrutura. 

 
Os serviços solicitados proporcionarão melhores condições de vida à 

população visto que na época de seca as pessoas, famílias residentes convivem com o 
problema de poeira e no período de chuvas com a formação de poça d´água e lama, 
dificultando o acesso a outras localidades principalmente de funcionários, estudantes 

que diariamente tem que enfrentar esta situação. 
 
                     Desta forma, a presente indicação trará uma melhoria na qualidade de vida 

aqueles que transitam nestas vias públicas, pelo que esperamos contar com a acolhida 
destas Autoridades no atendimento desta justa reivindicação. 

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

 

                           Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 
 

 


