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____________________________ 

Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

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

 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Pedro Taques, ao Dep. Federal Carlos 
Bezerra, ao Dep. Estadual Romoaldo Jr, Dep. Estadual Silvano Amaral, com cópias a 
Prefeita Municipal de Poconé, Senhora Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, a Secretária de 

Educação, Senhora Maria Rosa Monge Rondon Santos, no sentido de viabilizar recursos 
destinados para reforma, ampliação da estrutura física e aquisição de computadores, 
impressoras para a Escola Municipal Antonio Maria de Almeida, localizada na 

Comunidade São Benedito, município de Poconé.  
 

Esta unidade escolar situada na Comunidade São Benedito atende a sua 
clientela escolar e de outras comunidades rurais próximas, embora já tenha recebidas 
algumas reformas/ampliações ainda não é adequada para propiciar aos profissionais e 

alunos ambientes confortáveis para as atividades, necessita de uma ampliação mais 
ampla como também melhorar o sistema de informatização já que os computadores 

existentes são antigos praticamente desatualizados, com objetivo de melhorar a 
aprendizagem dos alunos e acelerar o trabalho dos professores, permitindo um 
desempenho melhor das suas atividades é que apresentamos esta indicação na 

esperança de contar com o aval dessas Autoridades no atendimento com a maior rapidez 
possível.  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 21 de agosto de 2015. 

                             
 

Vereadora Edvania Martins “Diva”, do PMDB 
 


