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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, com 
cópia ao Secretário Estado de Segurança Pública, Senhor Mauro Zaque de Jesus, no 

sentido de unirem esforços visando celebração de convênio e/ou parceria entre a 
Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública com a finalidade de 

continuidade de confecção de Carteira de Identidade no município de Poconé-MT. 
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que com a aposentadoria do 

servidor do estado há comentários correntes na cidade de que não será mais realizado 
este serviço na cidade de Poconé, as pessoas teriam que deslocar para outra localidade 
para ter acesso a sua carteira de identidade. Essa parceria faz necessária devido a 

grande importância e exigência desse documento por de quase os órgãos das esferas 
federais, estaduais, municipais, empresas privadas e outras entidades. Diante da 

importância solicitamos do governo do estado e da Prefeitura Municipal a acolhida desta 
indicação, ficando o programa e material de expediente sobre a responsabilidade da 
Secretaria do Estado e o Município entraria com o funcionário, equipamentos e a 

estrutura física, facilitando assim para as pessoas que precisam tirar ou renovar este 
documento sem ter que descolar para outra localidade.  

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 07 de agosto de 2015. 
 

 
Vereador Jorge Getúlio do PT 

 


