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

O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, com copia a Secretaria Municipal de Ação Social, no sentido de unirem 

esforços visando celebração de convênio e/ou parceria com o Ministério da Pesca e 
Aquicultura ou através do Programa PNHU, com a finalidade de angariar recursos para a 

Prefeitura Municipal desapropriar área destinada a construção de casas populares para 
abrigar famílias de pescadores e ribeirinhos na cidade de Poconé-MT. 

 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que a maioria das famílias de 
pescadores e ribeirinhos não possuem moradia na cidade, vivem de aluguel ou de favor 
em residência de parentes, amigos, a construção destas casas minimizará a situação 

destas famílias que enfrentam dificuldades para contornar os problemas financeiros, 
uma vez que não possuem grandes lucros com a comercialização dos seus produtos. Que 

a desapropriação seja feita com recursos próprios da Prefeitura e a construção das casas 
através de convênio com o Ministério da Pesca ou recurso do Programa PNHU. 

 

  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 21 de fevereiro de 2014. 
 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 
 
 

 


