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

Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno 
desta Casa, ouvido o Plenário, INDICAM a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, 
com cópia ao secretário Municipal de Infra Estrutura, Sr. Adauri Gomes Leite, a urgente 

necessidade de viabilizar recursos e condições para efetuar a interligação da estrada que 
liga a Comunidade do CARRIJO a Comunidade do Aranha. 

 

A construção da estrada interligando as comunidades do Carrijo a 
Comunidade do Aranha a partir do ponto alto (próximo a morraria) da comunidade do 
Carrijo é um grande sonho de seus moradores, pois irá melhor atender a nossa 
população e dar condições de escoamento da sua produção, o que estará fomentando a 

agricultura familiar e oxigenando a economia do município, além de reduzir em muitos 
quilômetros de viagem. As comunidades rurais de Poconé necessitam ser olhada de 

maneira diferenciada, pois muitas famílias precisam do apoio do poder publico para que 
tenham melhores condições de trabalho.  
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 07 de fevereiro de 2013. 
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