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Recebi _______/_______/_________ 

 

 

___________________________ 

          Secretário 
 

 

(  ) APROVADA(O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ______/_______/_______  

 

____________________________ 

Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

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

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

Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exm. Sr. Atail Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 
com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Ney Rondon, para que 
elaborem e/ou encaminhem para esta casa de leis o “Plano Emergencial de Tapa Buraco 

e Limpeza Urbana”, informando e enumerando os bairros por onde já foram realizados 
esse tipo de serviço e os bairros que ainda irão ocorrer, com respectivas datas e 
propostas de trabalho. INDICAMOS ainda que torne público quanto foi investido nesses 

trinta dias com serviço de tapa buraco. 
 

A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de até o momento vias 
importantes da cidade ainda estão necessitando de atenção, como o caso da Rua 
Tiradentes que liga o Bairro São Benedito até o Bairro Cruz Preta. Assim como centenas 

de outras ruas estão precisando de serviço de tapa buraco e limpeza urbana em todos os 
bairros e os dois distritos. 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 01 de fevereiro de 2017. 

                             

 
Vereador Walney Rosa, do PV 

 

 

 

 

 


