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

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes 

Leite, no sentido de efetuar a recuperação da antiga rodovia Poconé/Cáceres com 
colocação de cascalho no ponto critico entre a Ponte Formiga e o Programa de 
Assentamento Favo de Mel devido a existência de um atoledo com aproximadamente de 

01 (metro) de fundura que tem trazido sérias consequências para os que utilizam desta 
estrada. 

  
A presente indicação tem por embasamento que o problema existente tem 

trazido prejuízos para os pequenos produtores e sitiantes, diante dessas dificuldades 

muitos recorreram a esta Vereadora para levar a situação ao conhecimento do Poder 
Executivo para que as providências sejam tomadas com maior rapidez possível para que 

estes problemas sejam solucionados a fim de amenizar os prejuízos. 
 
  

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 02 de junho de 2014. 
                             
 

 
Vereadora Edvania Martins “Diva” 

 

 


