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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 Silval da Cunha Barbosa, Governador do Estado, ao Secretário 
de Estado de Administração, Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, 

no sentido de viabilizar parceria com a Prefeitura Municipal para concertar duas 
máquinas patrol e uma pá carregadeira de propriedade do Governo do Estado que estão 
cedidos ao município que já algum tempo apresentaram defeitos mecânicos e estão no 

pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município.  
 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que estas máquinas 

apresentaram defeitos mecânicos e a Prefeitura Municipal está com dificuldades 

financeiras para aquisição de peças para recuperá-las. Diante da importância destes 
maquinários na realização de serviços de recuperação de estradas vicinais para facilitar a 

retirada da produção dos pequenos produtores rurais para serem comercializados bem 
como oferecer meios para o transporte escolar, é que solicitamos esta parceria no sentido 
de autorizar os serviços custeados pelo Governo do Estado. 

 
  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 

 
 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 

 


