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

 
Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICAM a Exmª. Srª Nilce Mary Leite “Meire Adalto” Prefeita Municipal, com cópia 

a Secretaria Municipal de Turismo, Senhor Odenil do Carmo, no sentido de tomar as 
providências necessárias para colocar em prática as Leis nºs 1.538/2009 e a 1.588/2010 
que tratam da implantação do Voucher Único Turístico, no município de Poconé. 

 
 

Com a colocação em prática destas leis melhorará a arrecadação com a 
cobrança da taxa de conservação ecológica direcionada para a manutenção das condições 
gerais de área, preservação dos locais turísticos e dos ecos sistemas naturais existentes e 

ainda para execução de ações e benfeitorias em benefícios da população local e visitante 
e haverá um controle na entrada e saída de turistas porque todos operadores turísticos 

que atuarão no Município deverão cadastrar-se na Secretaria Municipal de Turismo.   
  
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de maio de 2013. 
 

 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM                                 Vereador Márcio Fernandes, do PMDB 
 

 


