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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 Adalto”, Prefeita 

Municipal, com copia ao Governador do Estado, Silval Barbosa, Secretário de Estado de 
Educação, Ságuas Moraes, no sentido de unirem esforços visando celebração de convênio 
e/ou parceria com a finalidade de projetar e viabilizar recursos necessários para 

construção de uma nova estrutura física para abrigar a Escola Municipal Nossa Senhora 
de Aparecida do Chumbo, localizada a margem da rodovia Adauto Leite/Coenge, 

município de Poconé-MT. 
 
A construção de uma nova estrutura física para abrigar a Escola 

Municipal Nossa Senhora de Aparecida do Chumbo, parte da comunidade e da escuta 
dos anseios e desejos dos alunos, dos professores, demais profissionais e familiares em 
razão da existente não suportar mais a demanda e não oferecer meios para ampliação, 

uma vez que as realizadas não foram projetadas, uma reforma geral tornará mais cara 
para o erário público do que a construção de uma nova estrutura física.    

  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de fevereiro de 2013. 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 
 

 


