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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA as Suas Excelências Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, Ney 
Rondon Marques, Secretário Municipal de Infraestrutura, a viabilidade de recuperar a 

ponte localizada dentro da propriedade da Senhora Cleusa Maria da Silva Carmo que faz 
a divisa com a propriedade da Senhora Clecencia Silva que oferece meio de 
trafegabilidade para aproximadamente há várias famílias que trabalham com plantio de 

produtos agrícolas na região e que dependem desta ponte para transportar suas 
produções para serem comercializadas bem como para terem acesso as suas 

propriedades e lavouras.  
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que fomos procurados por 

famílias residentes e pequenos produtores, conforme o abaixo assinado anexado a esta 
indicação, solicitando apoio do Poder Legislativo junto ao Executivo para fazer a 
recuperação da citada ponte, vez que a mesma não mais oferece trafegabilidade com 

segurança para fazer transporte da produção, embora a ponte esteja situada dentro de 
uma propriedade particular, mas atende inúmeras famílias e pequenos produtores rurais 

que residem na comunidade Capão de Angico, pelo que esperamos contar com a acolhida 
do Poder Executivo. 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de julho de 2017. 

 
 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      
 


