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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 aos Deputados Estaduais Romoaldo Jr, Silvano Amaral, Emanuel Pinheiro, 

Janaina Riva e a Prefeita Municipal, Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, a necessidade de 
viabilizar recursos junto ao Governo do Estado, ou através de Emenda Parlamentar, 
destinados para revitalização da Praça São Francisco de Assis (iluminação pública, 

instalação de bancos, academia ao ar livre), localizada no Núcleo Habitacional Cidade 
Rosa (Cohab Nova), cidade de Poconé-MT. 

  
A razão desta iniciativa refere-se à quantidade de pessoas que residem 

neste bairro e imediações e almejam estas melhorias, como a Academia é uma iniciativa 

eficaz, de baixo custo, com perspectivas altamente positivas de retorno social para 
adultos, jovens, crianças, possibilita que pessoas sedentárias, ou que nunca praticaram 

nenhuma atividade física, empolguem-se e comecem a praticar exercícios diariamente, 
esperamos contar com a acolhida das ilustres Autoridades no atendimento desta 
indicação que irá proporcionar a população uma melhor qualidade de vida e bem estar.   

  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 21 de março de 2016. 
 

 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


