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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 Prefeita Municipal, Senhora Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, a Secretária 

Municipal de Turismo, senhora Prof.ª Mariana Petronilia de Arruda Pereira, a viabilidade 
de buscar parceria com empresários, comerciantes, segmentos organizados com objetivo 
de desenvolver algumas ações como: limpeza de vias públicas, pintura de meio fio de 

verde e amarelo, fixação de banners, bandeiras do Brasil, de outros Países, em pontos 
estratégicos, criar pontos de encontro de torcedores, em bairros ou nas praças central da 

cidade, instalando telão para o público assistir aos jogos da Copa do Mundo 2014. 
 
  

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que estamos à 14 dias para 
início da Copa do Mundo, e percebemos que a administração pública municipal e a 

população poconeana na sua maioria ainda não entrou no clima da copa, quem sabe com 
a realização destas ações, possamos encher as ruas de muita alegria e preparar a cidade 
para acolher os munícipes local, visitantes e turistas. 

  
  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 30 de maio de 2014. 
 
 

 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS.  

 

 


