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Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA as Suas Excelências os Senhores Deputado Federal Carlos Bezerra e 
Deputado Estadual Romoaldo Jr, no sentido de unir esforços para viabilizar recursos 
orçamentários do Governo Estadual, Federal ou via Emenda Parlamentar no 

montante de R$ 150.000,00 destinados para construção de uma estrutura de pré-
moldado de concreto, banheiro e perfuração de poço semi artesiano no Ponto 01 da 

Estrada Vicinal Boiadeira, criada pela Lei Municipal nº 1.206 de 01 agosto de 2000, 
para servir de abrigo para os condutores de boiada que faz o transporte 
desembarcado de animais bovinos e equinos nessa região pantaneira do município de 

Poconé-MT.  
A presente indicação visa oferecer as pessoas que conduzem bovinos, 

equinos, uma estrutura adequada para pernoitar uma vez que onde existem os 

currais onde a boiada permanece recuperando suas forças e também as pessoas 
envolvidas nesse trabalho não tem essa estrutura, além de todos os contratempos que 

enfrentam nas estradas, como chuva, frio, calor quando chega o momento o descanso 
são obrigados a armar barracas para pernoitar ou dormir ao relento, consumir, tomar 
banho com água não apropriada, já que a viagem é longa e as pessoas depois de um 

longo dia de trabalho faz necessário oferecer a ela essa estrutura, pelo o que 
esperamos contar com a acolhida dos nobres Deputados.  

 
 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 04 de junho de 2018. 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, MDB. 
 


