
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

(  ) Requerimento 

( X ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
 
011/14 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 
/       / 

      

Autor: VEREADOR GUTI NETO, do PROS 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi : ________/_______/_______ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APROVADA (O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM, ________/_______/_______ 

 

____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado “Gonçalito” 

Presidente 

 

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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Senhor Dep. Estadual Ailton Português, estudar a viabilidade de inserir 
no corpo da Lei que estabelece os sete critérios de cálculo do Índice de Participação do 

Município na parcela da receita de arrecadação do ICMS/Ecológico pertencentes aos 
Municípios para que o município de Poconé e outros localizados na região do Pantanal 
tenham um índice diferenciado dos demais Municípios do Estado, recebendo um bolo 

maior da receita do ICMS/Ecológico. 
 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que o município de Poconé e 
outros localizados na região do Pantanal, através da Lei em vigor para ser beneficiado 
com recurso originado do ICMS/Ecológico levam em consideração os parques municipais 

e as áreas de proteção ambiental, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, estradas 
parques. Como o Pantanal foi considerado pela Constituição Federal/1.988 como 

Patrimônio Nacional e posteriormente em 2000 pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade e Reserva da Biosfera, temos que engloba-lo como um todo, por ser uma 
área de restrição de visibilidade econômica e concentram entre os 13 Municípios com 

baixo índice de desenvolvimento humano IDH devido às retaliações econômicas 
destinados pelos entes federados para essa região, entendemos ser merecedora de uma 
fatia maior da receita do ICMS/Ecológico.  

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

 
 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS  

 


