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Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

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

Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICAM as Suas Excelências Senhores Deputado Federal Victorio Galli, 
Deputados Estaduais Sebastião Rezende, Jajah Neves e Guilherme Maluf, no sentido de 

buscar entendimentos, parcerias para viabilizar recursos financeiros destinados para 
pavimentação asfáltica, meio fio e galeria de água pluvial no bairro Jardim dos Estados e 

Vila Toledo, cidade de Poconé-MT.  
  
A pavimentação asfáltica nos nossos bairros é de uma importância para 

as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de 
veículos e pedestres. Mormente ao estágio de não pavimentada, os bairros de Poconé vem 

sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de águas nas vias, dificultando o ir e vir 
dos cidadãos, danificando veículos, motocicletas, ciclistas e principalmente cadeirantes 
que neste bairro existe. Trata-se de um anseio do bairro e um sonho das famílias em 

serem agraciadas com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados 
pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto no período de seca. A poeira 
levantada com a passagem dos veículos em muito tem causado problema respiratório em 

crianças e idosos, vindo a causar um prejuízo enorme a família e ao Poder Público. 
Entendemos que a melhor alternativa para resolver essa problemática é anulando os 

riscos ambientais ou, no mínimo, amenizar a situação com a aplicação de ações 
preventivas. Portanto, a conclusão da construção do pavimento nos bairros certamente 
irá amenizar as dificuldades dos moradores, embelezara a cidade, sobretudo valorizando 

os patrimônios residenciais.  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de fevereiro de 2017. 

 
Vereadora Camila Silva, PSC.                                    Vereador Raonny Falcão, PSDB. 

 


