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Presidente 

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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA aos Senhores Senadores José Aparecido dos Santos “Cidinho”, Jayme 
Campos, Pedro Taques, estudar a viabilidade de inserir no corpo do Projeto de Lei nº 
750/11 que regula a política de gestão do Pantanal, tramitando no senado federal, um 

dispositivo que assegure a Poconé e a outros municípios localizados na região do 
Pantanal uma parcela maior do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato que o artigo 159 da Constituição 

Federal, alínea “C” assegura aplicação desse recurso da seguinte forma: 3% (três por 
cento), para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões 
Norte, Nordeste e Centro Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 

regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semiárido do nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a Lei 

estabelecer. Com esse tratamento municípios localizados na região do Pantanal ficam 
prejudicados, porque eles sofrem com o período da estiagem assemelham o semiárido, 
com as enchentes, ficam pantanosos deve receber o mesmo tratamento dado pela alínea 

“C” do artigo 159 da Constituição Federal ao semiárido do Nordeste. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 16 de abril de 2014. 
 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS  

 

 


