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EM,  

____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmª. Srª. Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, viabilizar recurso para 
executar obras de revitalizações das Praças Públicas: “Matriz”, com recuperação da 

estrutura e cobertura do Ponto de Táxi Central e “Ben Rondon”, com construção de 
Chafariz em pontos estratégicos das Praças, localizada na cidade de Poconé-MT. 

 
 
As obras de revitalizações das Praças Centrais com utilização de recursos 

próprios ou via convênio/parceria com o Governo Estadual, contribuem para o avanço na 
infraestrutura da cidade, melhorando a presença visual e criando mais opções para lazer 
e recreação, bem como um espaço adequado para os eventos destinados a um público 

maior e recepção acolhedora aos turistas. Com isso pretende-se criar condições 
adequadas de acessibilidade dentro das normas vigentes, garantindo melhorias a toda a 

população. O mais importante é que obras desta natureza beneficiam a população num 
todo, melhoramento a qualidade de vida é fator primordial para o desenvolvimento 
humano. Com estas obras pretende também alavancar o potencial turístico do município 

de Poconé.  
 

  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de novembro de 2013. 

 

 
 
 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 

 


