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

                       A vereadora que esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Poconé, Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Ataíl 
Marques do Amaral, com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Ney 

Rondon Marques, no sentido de fazer uma revisão nos serviços de patrolamento e 
cascalhamento realizados na estrada que demanda as regiões Peraputanga e Boqueirão, 

município de Poconé-MT. 
 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato que quando da realização 

dos serviços não fizeram abertura nas laterais da estrada para escoamento de águas de 
chuvas, como foi presenciada por esta Vereadora que com a pequena chuva ocorrida no 
domingo aproximadamente de uma hora e meia ficou praticamente impossível à 

trafegabilidade de veículo pequeno devido à água acumular na pista de rolamento, 
imagine quando realmente iniciar o período das grandes chuvas, com certeza essa 

dificuldade será maior, para evitar que isso ocorra é o momento ideal para corrigir os 
defeitos existentes, pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo. 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 14 de agosto de 2017. 

 
 

 Vereadora Neya de Prof.º Francionei, PMDB. 

 
 

 

 


