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

 
 

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

Casa, INDICA Exmº. Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, com cópia ao 
Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Ney Rondon Marques, a necessidade de  
buscar entendimentos para abrir uma estrada ligando a propriedade da Senhora Cícera 

Delmondes de Souza, denominada sitio Paraíso ao Programa de Assentamento Furna I, 
município de Poconé – MT. 

 
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que fomos procurados pela 

senhora para interceder junto ao Poder Executivo em busca desta melhoria em razão de 
que a estrada que liga a propriedade ao Programa de Assentamento não oferece condição 
de trafegabilidade para veículos, como a mesma não tem condições financeiras para a 

abertura e o seu marido encontra doente necessita deslocar semanalmente para a cidade  
para tratamento vem encontrando dificuldades para conduzir o mesmo até o Programa 

de Assentamento, por se tratar de uma melhoria de cunho social. 
 
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 16 de julho de 2018. 

 
 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, MDB.      
 


