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

Casa, INDICA ao Exmº. Sr. Senador Blairo Maggi, junto ao Ministério da Previdência 
Social, a Superintendência Estadual, direcionamento de recursos destinados a reforma 

da estrutura física e do mobiliário da Agência da Previdência Social do município de 
Poconé-MT, uma vez que a mesma vem prestando relevantes serviços a comunidade local 
e circunvizinhas desde o ano de 1998, data da sua instalação, e desde então nunca 

passou por nenhuma reforma. 
A estrutura atual encontra-se fora dos padrões das Agências da 

Previdência Social e precisa urgentemente ser remodelada. 
Solicitamos atenção e apoio de Vossa Excelência quanto ao pleito ora 

realizado, uma vez que a Agência da Previdência Social de Poconé é responsável pela 

manutenção de aproximadamente 5.500 benefícios, numa cidade com aproximadamente 
31.000 habitantes, dado que se mostra de suma importância de todo o comércio da 
cidade, pois os benefícios previdenciários fomentam toda economia local. 

A Agência da Previdência Social de Poconé está localizada na Rua Pinheiro 
Machado, s/nº, bairro Bom Pastor, Poconé-MT, e se coloca a disposição para visitação e 

verificação “in loco” dos problemas estruturais existentes. 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de fevereiro de 2013. 

 
 

Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito” 
 

 

 


