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Recebi _______/_______/_________ 

 
 

___________________________ 

          Secretário 

 

 

(  ) APROVADA(O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ______/_______/_______  

 

____________________________ 

Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

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

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Senhor Adauri Gomes 

Leite, no sentido de viabilizar restauração da estrada vicinal que atende a Comunidade 
Minadouro, com colocação de manilhas, uma em frente à propriedade do Senhor Bento, 
outra antes da casa do Senhor Quintino e nas proximidades das casas dos Senhores 

Ginho e Martimiano, município de Poconé-MT. 
 

Devido à importância desta estrada para os pequenos produtores rurais, 
sitiantes, pecuaristas que residem na Comunidade à falta de uma boa manutenção na 
estrada, principalmente a falta de colocação destas manilhas nestes pontos, tem trazidos 

sérias consequências no transporte da produção, escolar no período chuvoso, com 
enxurradas das chuvas forma-se regos de grande proporção nestes pontos, faz 

necessário à restauração e colocação destas manilhas para oferecer condições e 
segurança ao transportar a produção. 

  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 07 de agosto de 2015. 

                             

 
Vereadora Edvania Martins “Diva”, do PMDB 

 
 


