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Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé – MT. 
 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 
ao Dep. Estadual Nininho, no sentido de buscar entendimentos para viabilização de 

recursos financeiros através de emenda parlamentar para fim especifico de serviços de 
revitalizações de asfaltos, de vias públicas localizadas em pontos estratégicos da cidade 
de Poconé-MT.  

 
A razão dessa indicação deve-se ao fato das existências de várias ruas, 

avenidas que receberam o serviço de pavimentação já algum tempo e com serviços 
paliativos (tapas buracos) realizados por várias vezes a pavimentação perderam a 
qualidade e constantemente novos buracos surgem, por se tratar de vias públicas 

movimentada da cidade. Para melhorar a trafegabilidade e diminuir custo para o erário 
público com as constantes recuperações, faz necessária a revitalização, como o Município 
não dispõe de recurso suficiente, em razão da baixa arrecadação, para se tornar 

realidade é necessária à disponibilização de recursos estaduais para viabilização desse 
serviço, com remoção do asfalto e recapeamento das vias públicas. 

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

 
 

Vereadora Camila Silva, PSC. 

 
 

 


