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Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

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, a Senhor Adauri Gomes Leite, Secretário Municipal de Infraestrutura, a 
necessidade de recuperar trecho da estrada que demanda a Comunidade Baía do Campo 
com colocação de 40 manilhas grandes e construção de aproximadamente 100 metros de 

aterros no ponto localizado a 10 km diante das propriedades dos Senhores Chico e 
Toninho, município de Poconé-MT. 

 
A iniciativa atende pedidos que recebemos de famílias, pequenos 

produtores rurais que utilizam desta estrada no seu dia a dia, enfrentando sérias 

dificuldades na trafegabilidade, principalmente nesse ponto onde existe um alagamento 
para atravessar os usuários estão passando por dentro das propriedades dos Senhores 

Chico e Toninho e há comentários de que os proprietários irão impedir o trânsito pelas 
suas propriedades, caso aconteça à tendência dos problemas irão aumentar, pelo o que 
esperamos contar com a acolhida do Poder Público Municipal no atendimento a esta 

indicação. 
 
 

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 18 de fevereiro de 2013. 
                            

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


