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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno 

da Casa, INDICAM a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Educação, Maria Rosa Monge dos Santos, estudar a 
viabilidade da celebração de contrato de comodato entre a Prefeitura Municipal de Poconé 

e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Capão de Angico visando 
a cedência das estruturas físicas da Escola Municipal Dom Pedro I para que sirva de 
ponto de apoio nas realizações de reuniões religiosas, culturais e outros eventos que 

atende a demanda da comunidade. 
 

Requer ainda que seja analisada a celebração deste contrato com outras 
associações onde escolas foram desativadas.  

 

   A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que as atividades escolares na 
mencionada escola foram desativadas pela atual administração como as reuniões, 
eventos culturais, religiosos, festa tradicional da comunidade sempre foram realizadas 

utilizando o espaço físico do estabelecimento de ensino, com a desativação a comunidade 
perdem este espaço. Vale ressaltar que em se tratando de um prédio antigo não utilização 

mantendo fechada a estrutura física pode ser prejudicada, com a celebração deste 
contrato a associação assumiria a responsabilidade de zelar e manter a estrutura física 
em perfeito estado de conservação. Ressaltamos também que parte da área 01 hectare 

onde se encontra edificada a escola é de propriedade da associação dos pequenos 
produtores rurais da comunidade.  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 07 de novembro de 2014. 

 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 


