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

 

 
                      A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA ao Governador do Estado Silval da Cunha Barbosa, com 

copia ao Senhor Cinésio Nunes de Oliveira, Secretário de Estado de Transporte e 
Pavimentação Urbana – SETPU, a necessidade de efetuar a restauração da Rodovia MT 

060, Poconé – Cuiabá, com a inclusão da Avenida Aníbal de Toledo até encontrar até a 
Rodovia MT Zélito Dorileo/ Transpantaneira até o Colégio Nazaré, na cidade de Poconé – 
MT. 

 
                    A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que o estado de conservação da 
MT 060 encontra em péssimo estado, como não é diferente a da Avenida Aníbal de 

Toledo, como aproxima o período chuvoso faz necessária uma tomada de providencias 
para que a situação não seja mais prejudicial aos usuários, vez que diariamente 

recebemos reclamações de proprietários de veículos alegando prejuízos em seus veículos 
ocasionados por inúmeros buracos existentes no leito da MT, colocando em risco vida e 
patrimônio dos usuários, pelo o que esperamos contar com a acolhida do governo do 

Estado a esta solicitação com a maior brevidade possível. 
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de setembro de 2013. 

 

 
 
 

Vereadora Ornella Falcão, do PSD                              
 


