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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 a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao Secretário de 
Estado de Meio Ambiente, Senhor José Esteves de Lacerda Filho, a necessidade viabilizar 
parceria SEMA, IBAMA, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Trabalho e 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Ação Social, Emprego e Renda, SESC 
Pantanal, Associação dos Artesões de Poconé, com objetivo de criar na Estrada Parque – 

MT 370 “Profª. Maria Francisca Figueiredo Martins” trecho Poconé/Porto Cercado um 
ponto para informações, ações múltiplas, fiscalização, segurança e orientação ambiental, 
aproveitando a estrutura física já existente, localizada no km 10, onde funcionava o Posto 

de Fiscalização. 
Considerando que a Estrada Parque, trecho Poconé/Porto Cercado, como as 

estradas que demanda a região Pirizal e ao antigo Parque de Exposição constitui-se em 

área de grande potencial turístico, apresentando expressiva beleza faunística e florística;  
Considerando o acentuado fluxo de turistas e visitantes, que transitam pela 

citada estrada, o que demanda a implantação de melhoria, visando criar uma 
infraestrutura de apoio ao turismo ecológico, visando orientação, a conservação das 
características ecológicas, evitarem o exercício de atividades que ameaça a fauna, flora da 

região, lançamento de detritos, bem como o abandono de lixo de qualquer natureza, e 
orientar para que veículos automotores não andem em alta velocidade e com peso 

superior ao permitido. 
 

 

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

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 


