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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, com 

cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, ao Chefe da 
Divisão Distrital de Cangas, Senhora João Batista da Silva, tomem as providências 
necessárias para restaurar os pontos críticos da estrada vicinal que sai do Posto Cruzeiro 

II ligando o Distrito de Cangas as localidades rurais Bom Jardim, Santa Maria, Fazenda 
Perdigão, Sítio Novo Belo, Minador até a Fazenda Pneuar, município de Poconé-MT. 

 
A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que a referida estrada 

praticamente a 2 ou 3 anos não recebe nenhuma manutenção por parte do Poder 

Executivo, em vários pontos possuem buracos, trazendo perigos para os que delas 
utilizam, principalmente as pessoas que deslocam a pé, de bicicleta, de moto, encontram 
dificuldade devido poças de água existentes, estes melhoramentos é de fundamental 

importância para mantê-la em perfeito estado de trafegabilidade facilitando meios para 
que os produtores retirem seus produtos de maneira segura, bem como oferece melhor 

condições para o serviço de transporte escolar da região. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 19 de junho de 2015. 
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