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Presidente 

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, REQUER a Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Finanças, no sentido de informar a Câmara Municipal a razão da 
morosidade na conclusão do processo de licitação para atender necessidades das 

Secretarias Municipais Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Urbano, no que se refere 
aquisição de peças, recuperação de maquinários e outros. 

 
Este requerimento justifica nas informações recebidas da Secretaria de 

Infraestrutura que serviços de recuperação de estradas, aragem, gradeagem e outros não 

estão sendo realizados e virtude da morosidade na conclusão do processo licitatório 
trazendo sérios prejuízos aos pequenos produtores rurais que continuam com as 
estradas de acesso a suas comunidades praticamente intransitável, bem como não foram 

beneficiados com serviços em suas lavouras, pelo o que esperamos contar com a resposta 
do Poder Público Municipal. 

 
 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 12 de abril de 2013. 
 

 
 

Vereadora Ornella Falcão, do PSD 
 


