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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 as suas excelências Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, Ney 
Rondon Marques, Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade de efetuar os 

reparos que se fazem necessários na ponte de madeira localizada na antiga estrada que 
liga a cidade de Poconé a MT 451 Adauto Leite, sobre o córrego Macaco, município de 
Poconé – MT. 

 
A ponte em questão se encontra bastante danificada, podendo interromper 

a trafegabilidade a qualquer momento, oferecendo riscos de acidente para as pessoas que 
transitarem por ela. Por se tratar de uma melhoria em beneficio a segurança das 
pessoas, e devido a sua importância para assegurar o transporte da produção das 

localidades Agrovila Tancredo Neves, Varzearia, Carretão, Deus Ajuda, Agroana e tantas 
outras, principalmente da bacia leiteira, solicito ao Poder Executivo o pronto 
atendimento, se possível buscar parceria para que a reforma seja feita em regime de 

urgência. 
 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de agosto de 2018. 

 
 
 

Vereador Marcio Fernandes “Marcinho”, MDB. 
 


