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

O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
ouvidos o Plenário, REQUER a Mesa Diretora que seja encaminhada expediente ao 
Prefeito Municipal de Poconé, Atail Marques dos Amaral; estendido ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura, Ney Rondon e ao Secretário de Desenvolvimento 
Agropecuário, Arlindo Márcio de Moraes: 
 

Para que apresente explicações a esta casa de leis respondendo onde estão às 
máquinas da Patrulha Mecanizada recebida em novembro de 2015 da Secretária de 
Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (SEAF) e se no momento as mesmas 
maquinas estão desempenhando seus destinos “FINS”. 
 

As referidas máquinas da Patrulha Mecanizada foram recebidas do Governo do 
Estado de Mato Grosso quando o mesmo entregou sete patrulhas mecanizadas 
destinadas aos municípios da região de fronteira com a Bolívia em 17 de novembro de 
2015, entre os municípios Poconé foi contemplado. 
 

JUSTIFICATIVA: Com um ano e meio de uso, os equipamentos devem conter os 
adesivos com o informe ”Uso exclusivo da agricultura familiar, denuncie 162”. O 
adesivo, mesmo que esteja pouco visível ou tenha-se perdido nesse período, salienta a 
determinação de que não se permite o desvio de função na utilização do bem público que 
devem estar cedidos aos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, para 
que a prefeitura possa fazer gestão da patrulha exclusivamente em atendimento aos 
agricultores familiares. 
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A Patrulha é formada por conjunto de equipamentos composto por carreta agrícola, 
com capacidade mínima para 6 toneladas, trator agrícola com tração 4x4, motor quatro 
cilindros e colhedora de forragem com capacidade de colheita de 15 toneladas/hora. 

 
A prefeitura de Poconé no dia 21 de novembro de 2015 fez a entrega da patrulha 

mecanizada, aos representantes das Cooperativas COOPERANGI, COMPRUP, 
ASSOCIAÇÃO PA SANTA FILOMENA, ASSOCIAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E 
VERDURAS DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAL DO NUCLEO SANTO 
ANTONIO, ficando estas sabedoras das condições do termo de cessão de uso, quando os  
beneficiários foram orientados sobre qual a responsabilidade e forma de uso dos 
maquinários. 
 
 
 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 18 de Abril de 2017. 

 
 

Vereador Walney Rosa – PV 
 

 

 

 


