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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 ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, a Senhora Nilce Mary 
Leite “Meire Adalto” Prefeita Municipal, aos Magníficos Reitores da UNEMAT, IFMT, ao 

Dep. Federal Valtenir Pereira, a necessidade de formalizar entendimentos junto ao 
Governo do Estado/Prefeitura Municipal para celebração de convênio e/ou parceria com 
objetivo de implantar cursos de nível superior da UNEMAT e do IFMT na cidade de 

Poconé. 
O número de jovens que pretende cursar nível superior aumenta a cada 

ano. O Município recebe anualmente novos moradores e, com isso, cresce a demanda 
pelo ensino superior. Com a implantação de curso de nível superior da UNEMAT ou do 
IFMT em Poconé, poder-se-á atender essa demanda crescente e de outras 

municipalidades circunvizinhos. 
A implantação de cursos é de fundamental importância à clientela que 

convive com a dificuldade onerosa em arcar com estudos, visto que os jovens na faixa 

etária de ingresso nas universidades precisam morar nos grandes centros, gerando um 
gasto que impossibilita sua ida, uma vez que a maioria dos estudantes que concluem o 

ensino médio e residem em Poconé são filhos de famílias de baixo poder aquisitivo. 
Ante o exposto, contamos com o especial empenho das Autoridades 

competentes para a efetivação do importante pleito que trará benefícios imensuráveis a 

estes jovens e seus familiares. 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de junho de 2013. 
 
 

 Vereador Guti Neto, do DEM 

 


