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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 Secretário Municipal de Turismo, Senhor Odenil do Carmo de 

Souza, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor Urbano Sene, Secretária de 
Estado de Turismo, Senhora Aparecida Maria Borges Bezerra, no sentido de unirem 
esforços visando celebração de convênio e/ou parceria com a finalidade de buscar 

recursos junto ao Governo Estadual e Federal para a revitalização da área que envolve a 
repressa municipal Tanque da Ressaca, desde a sua nascente no bairro Jurumirim, 

construção de pista para caminhada, espaço com barras para ginástica, quadra de vôlei, 
playground com brinquedos, quiosques, áreas com bancos para descansos e outras 
estruturas necessárias para transformá-lo num centro de lazer. 

 
 
 Esta iniciativa pretende resgatar a história, transformá-lo num centro de 

lazer e recuperar áreas degradadas desde a nascente do rio Tereza Botas, no bairro 
Jurumirim, cuidar do seu desassoreamento no trecho que atravessa a cidade, levar a 

limpeza e o reflorestamento da mata ciliar nativa até sua desembocadura no rio 
Piranema.  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 
 

 
Vereador Jorge Getúlio do PT 

 

 


