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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, no sentido de interceder 

junto à Secretária Estadual de Meio Ambiente, Senhora Ana Luiza Peterlini, com a 
finalidade de aderir o município de Poconé, no sistema de descentralização de 
licenciamentos para que o Município assuma a responsabilidade em torno de pedidos de 

licenciamentos que envolvem, por exemplo, a liberação para criação de bovinos, 
construção de condomínios, loteamentos rurais e/ou sítios de lazer, clinicas médicas, 

armazéns, lava jatos, padarias, beneficiamento de arroz, entre outros. 
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que com inicio da nova gestão 

na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na entrevista concedida a RD NEWS, a 
Senhora Secretária Ana Luiza Peterlini, ressalta que as principais metas da pasta são 
tornar mais efetivas as ações para conservação ambiental, dar efetividade no 

licenciamento, monitoramento e fiscalização de atos ilícitos no Estado. A Resolução 
CONSEMA nº 85/2004-Norma Estadual-MT-Publicado no DOE em 03 de outubro de 

2014 no seu art, 4º trata desta descentralização em que vários Municípios de Mato 
Grosso aderiram ao sistema, ver quadro e detalhes nos documentos anexos a esta 
indicação, que já estão emitindo o licenciamento. Pelo o que esperamos contar com a 

acolhida do Poder Executivo a esta solicitação.  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 27 de fevereiro de 2015. 
 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 


