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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
Os vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, Indicam a Suas Excelências o Senhor Wilson Santos, Secretário 
de Estado de Cidades, Senhor Dep. Estadual Guilherme Maluf, no sentido de viabilizar 
recursos junto ao governo estadual destinados para serviços de asfalto, meio fio e sarjeta 

nas vias públicas localizadas no bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Poconé-
MT. 

  
Levar serviço de pavimentação asfáltico, sarjeta e meio fio nos 

prolongamentos destas importantes vias públicas, totalmente habitadas facilitará o 

acesso, resolvendo sérias dificuldades para os residentes, estudantes, transeuntes 
enfrentam, no período da seca convivendo com a poeira e no período das chuvas com a 

lama dificultando o deslocamento, nestas vias públicas que diariamente há uma grande 
movimentação de pedestres, o que justifica a realização dos serviços. 

 
                       

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 31 de julho de 2017. 
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