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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 construir estrutura física na Praça da Bandeira para funcionar o 

Centro de Comércio de Artesanatos na cidade de Poconé.  
 
Já existe um projeto elaborado e protocolado junto ao governo do estado 

visando a construção da estrutura física aproveitando parte do espaço físico da Praça 
Pública para oferecer um local adequado para os artesões armazenar e comercializar os 

seus produtos artesanais. Poconé com um potencial enorme de produtos artesanais faz 
necessário o Poder Público oferecer aos artesões estrutura física e alternativa para 
ampliar a produção, esta melhoria é de fundamental importância para alavancar o 

desenvolvimento desta atividade no Município. Pelo o que esperamos contar com a 
acolhida do Poder Executivo no sentido de buscar entendimento junto ao governo do 

estado para o atendimento desta justa reivindicação. 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 
 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM  

 


