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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, a urgente necessidade de recuperar pontos críticos da estrada vicinal que 
demanda a região da Comunidade Bandeira e outras, com colocação de cascalho e 

recuperação de cabeceiras da ponte do Jaburu, Capão de Abóbora e construção de 
aterro em frente à Fazenda Paraná, município de Poconé-MT.  

 
A presente indicação tem por embasamento no vivenciado nestes últimos 

dias, veículos que deslocaram para essas regiões atolaram, para saírem do atoledo 

contaram com a colaboração de proprietários de fazendas que cederam tratores para 
realizar os serviços, diante disso 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 evitar 
prejuízos aos moradores da região no transporte de seus produtos. 

 
 

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 14 de fevereiro de 2013. 

                             
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


