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

                    O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
INDICA a Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao Deputado Estadual 
Silvano Amaral, ao Secretário de Estado Cultura, Esporte e Lazer, Leandro Falleiros 

Carvalho, a necessidade de viabilizar recursos junto ao Governo do Estado, destinados 
para construção de Academias ao Ar Livre em dois pontos estratégicos da cidade de 
Poconé – MT, uma na entrada da cidade e outra nas proximidades da Estrada Parque 

Zelito Dorileo/Transpantaneira. 
  

A razão desta iniciativa refere-se à quantidade de pessoas que fazem 
caminhadas nestas imediações, como a Academia é uma iniciativa eficaz, de baixo custo, 
com perspectivas altamente positivas de retorno social para adultos, jovens, crianças, 

possibilita que pessoas sedentárias, ou que nunca praticaram nenhuma atividade física, 
empolguem-se e comecem a praticar exercícios diariamente, esperamos contar com a 
acolhida destas Autoridades no atendimento desta indicação que irá proporcionar a 

população uma melhor qualidade de vida e bem estar.   
 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 29 de janeiro de 2015. 
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