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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 recuperar pontos críticos com colocação de cascalhos nas 
estradas que demandam aos Programas de Assentamentos – Santa Tereza, Santo Onofre, 

Lago Azul e Cavalo Branco, bem como vistoriar a qualidade das pontes situadas nas 
estradas, município de Poconé-MT. 

 

O atendimento a estas reivindicações se faz necessário diante da grande 
necessidade e anseio dos moradores dos Assentamentos preocupados com a situação que 
se encontra as estradas e pontes vez que estamos no período chuvoso e tem certos 

pontos nestas estradas que estão formando poças de águas profundas impedindo 
transito para veículos de pequeno porte, se este melhoramento não ocorrer os pequenos 

produtores ficarão sem condições de transitar e futuramente escoar a sua produção.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 26 de fevereiro de 2015. 
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