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

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA ao Exm. Sr. Dep. Estadual Romoaldo Junior, no sentido 
de viabilizar recursos junto ao Governo Estadual destinado para construção de Praça 

Pública no bairro Boa Esperança, nesta cidade de Poconé-MT. 
 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que o bairro Boa Esperança 

abriga enorme quantidade de famílias constituídas de adultos, jovens e crianças, na sua 
maioria filhos de população de baixa renda que não tem acesso a divertimentos, lazer e o 

bairro não oferece nenhuma estrutura nesse sentido. A construção de uma Praça Pública 
é de fundamental importância para que estas famílias melhorem o convívio social. Diante 
dessa necessidade é que apresentamos esta indicação ao ilustre Deputado para tomar 

esta providência e oferecer a população um local adequado para lazer, entretenimento 
entre as famílias, pelo o que esperamos contar com a acolhida a esta justa reivindicação. 
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