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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, tome 
as providências necessárias junto a Empresa TUT Transportes com a finalidade de 

retornar serviços de embarque e desembarque de passageiros que funcionava na Praça 
da Matriz, nesta cidade de Poconé-MT. 

 

 
Esta solicitação encontra forte justificativa nos pedidos recebidos de 

pessoas residentes em comunidades rurais alegando que a suspensão de serviço de 
embarque e desembarque na Praça da Matriz causou a eles certas dificuldades, o 
funcionamento do ponto facilita a realização de serviços no Centro da cidade onde estão 

estabelecidos Órgãos Públicos, Bancos e outras entidades que atende a municipalidade, 
evitando gasto com serviços de táxi, com o fechamento os passageiros são obrigados a 
descer na Rodoviária e para deslocar para o Centro tem que tomar táxi, o que gera 

despesa, pelo o que esperamos contar com acolhida do Poder Executivo Municipal. 
 

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