
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

(  ) Requerimento 

( X ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
067/17 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 
/       / 

      

Autor: VEREADOR MÁRCIO FERNANDES “MARCINHO”, DO PMDB 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi : _______/_______/_______ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APRESENTADA (O) 

 

 

EM,  

 

____________________________ 

Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

 

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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Pedro Taques, o Exmº. Senhor Ataíl 
Marques do Amaral, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Secretário de Estado de 

Infraestrutura e Logística, senhor Marcelo Duarte Monteiro, ao senhor Deputado Federal 
Carlos Bezerra, aos Senhores Deputados Estaduais Romoaldo Jr, Janaína Riva e Silvano 
Amaral, no sentido de viabilizar recursos orçamentários do Estado ou da União para 

serviços de asfalto, sarjetas, meio fio na Rua João Pinto de Moraes “João Boleiro” e 
complementação destes serviços na Avenida Dom Aquino até o Estádio Municipal, Néco 

Falcão, nesta cidade de Poconé/MT. 
 
Os serviços solicitados proporcionarão melhores condições de vida à 

população visto que estas vias públicas dá acesso ao Estádio Néco Falcão e a várias 
residências e na época de seca as pessoas, famílias residentes convivem com o problema 

de poeira e no período de chuvas com a formação de poça d´água e lama, dificultando o 
acesso ao estádio e o deslocamento dos residentes principalmente de funcionários, 
estudantes que diariamente tem que enfrentar esta dificuldade. 

 
                     Desta forma, a presente indicação trará uma melhoria na qualidade de vida 
aqueles que transitam nestas vias públicas, pelo que esperamos contar com a acolhida 

destas Autoridades no atendimento desta justa reivindicação. 
  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 26 de junho de 2017. 
 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      
 

 


