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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 Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao Deputado Estadual 

Dilmar Dal Bosco no sentido de unirem esforços visando celebração de convênio e/ou 
parceria entre o Governo do Estado/Prefeitura Municipal com a finalidade de liberar 
recursos financeiros destinados para a construção da Casa do Mel, na cidade de Poconé – 

Mato Grosso. 
 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que a Associação de Apicultores 
de Poconé possui recursos financeiros para a construção física da Casa do Mel. 
Apicultura no município já é considerada uma atividade agrícola de grande potencial 

devido à quantidade de propriedades rurais que a desenvolvem. A construção da 
estrutura física será de fundamental importância para os produtores existentes como 
servirá de incentivo para aumentar o número de produtores. Servirá também para 

organizar a produção, comercialização dentro dos padrões estabelecidos pela vigilância 
sanitária, para que possa ter o selo de qualidade para comercialização da produção do 

mel. 
  Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 25 de março de 2013. 
 

 
                       Vereador Guti Neto, do DEM  

 
 

 

 


