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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 Exmª. Srª Nilce Mary Leite “Meire Adalto” Prefeita Municipal, no sentido de 
formalizar entendimentos junto ao Governo do Estado para celebração de convênio e/ou 
parceria com objetivo de desapropriar área e elaborar projeto para criação do Distrito 

Industrial no município de Poconé-MT. 
 
A instalação de um distrito industrial com facilidade de acesso que 

comporte empresas e prestadoras de serviços que já se instalaram ao longo dos anos e 
outras que podem se instalar, faz necessário para planejar a cidade para o futuro. Poconé 

tem potencial e oferece alternativa para instalação de diversas pequenas e médias 
empresas com possibilidade de crescimento, basta prepará-la para um desenvolvimento 
sustentável, sem perder de vista a agricultura, pecuária, mineração, fontes principal da 

sua economia, o turismo e o comércio, para isso faz necessário à criação do distrito 
industrial para favorecer instalação de novos empreendimentos necessários para 

alavancar o desenvolvimento do Município.  
O Município tem que estar em sintonia com as cidades da região e com o 

País, tem que pensar Poconé num modelo de desenvolvimento regional, aproveitando a 

boa perspectiva do crescimento da economia brasileira. Pelo o que esperamos contar com 
a acolhida do Poder Executivo no atendimento desta justa reivindicação. 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de fevereiro de 2013. 

 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM  

 


