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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Senhor Deputado Estadual José Domingos, no sentido de 
viabilizar via Governo Estadual/Emenda Parlamentar recursos no montante de R$ 

90.000,00(noventa mil reais) destinados para reestruturação do mini-estádio municipal 
“Boaventura Martins” localizado no Distrito de Cangas, município de Poconé – MT. 

 

A razão dessa iniciativa deve-se a pedidos da comunidade, atletas, jovens, 
crianças, solicitando o apoio da Câmara Municipal no que se refere a agilização de 

recursos junto ao Governo Estadual destinado para efetuar restauração/ampliação no 
mini – estádio com objetivo de voltar a atender grande eventos esportivos que já foram 
realizados no local. 

 
Consciente de que o esporte é um componente indispensável na formação, 

conservação desenvolvimento e no aperfeiçoamento da saúde, em atendimento aos 

pedidos recebidos é que apresentamos a presente indicação esperando contar com a 
acolhida do ilustre Deputado Estadual, uma vez que trata de uma reivindicação de 

importância para os praticantes e participantes das atividades esportivas do Distrito de 
Cangas. 

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de outubro de 2014. 
 

 
 
 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 


