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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, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, 

Senhor Cinésio Nunes de Oliveira, Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação 
Urbana – SETPU, a urgente necessidade de viabilizar convênio/parceria para realizar 
reforma de pontes de madeira localizada na antiga rodovia estadual que liga a cidade de 

Poconé a rodovia MT - 451 “Adauto Leite/Coenge”, nos seguintes pontos: Fazenda Favo 
de Mel, Fazenda Japão e outra a 200 metros da comunidade Campina de Pedra, nesta 

cidade de Poconé - MT. 
  
Esta indicação encontra-se forte justificativa nos pedidos que temos 

recebidos de moradores, transeuntes ansiosos pela recuperação das pontes com 
madeiras de longa duração. A situação é precária se os serviços não forem realizados em 

breve não haverá possibilidade de transitar por esta antiga rodovia de fundamental 
importância no transporte da produção de inúmeras propriedades localizada as suas 
margens, bem como irá trazer sério prejuízo no transporte escolar da região. 

 
 

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 11 de março de 2013. 

                            
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


