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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Sua Excelência o Senhor Marcelo Duarte Monteiro, 
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, no sentido de tomar providencias 

necessárias para efetuar serviços de correção nos defeitos que surgiram no meio da pista 
de rolamento da Estrada Parque – MT 370 “Profª. Francisca Figueiredo Martins” trecho 
Poconé/Porto Cercado em frente à propriedade do Senhor Reinaldo Francisco da Silva, 

em razão do defeito apresentado foi colocado uma taquara provisória por populares 
sinalizando a existência dos defeitos para evitar que danos e acidentes ocorram faz 

necessário à realização da correção. 
  
Sendo que a SINFRA tem a missão de garantir um sistema de transporte 

seguro, confiável, integrado e efetivo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
e o desenvolvimento sustentável do Estado de Mato Grosso, esperamos contar com a 
acolhida no atendimento desta justa reivindicação.  

 
  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de agosto de 2018. 

 

 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, MDB.      
 

 

 


