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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 Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, no 

sentido de autorizar setor competente da Prefeitura Municipal para realizar serviços de 
tiragem de pontos da obra da construção da sede própria da Casa do Mel para ser 
encaminhada a Associação Mato grossense dos Municípios para adequação de projeto 

conforme a extensão do terreno onde está ocorrendo à construção.   
 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato do projeto elaborado para a 

construção da sede própria da Casa do Mel faz necessário fazer uma adequação para 

diminuir o tamanho da obra, procuramos técnicos da AMM prontificaram a fazer a 
adequação, para isso faz necessário a Prefeitura Municipal levantar os pontos para 

acontecer a alteração do projeto, como a cooperativa não dispõe de recursos, solicitamos 
esta parceria do Poder Público Municipal. 

 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 28 de fevereiro de 2014. 

 
 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 

 


