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Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
INDICA ao Exmº. Governador do Estado, Silval Barbosa, a Exmª. Senhora Nilce Mary Leite, 
Prefeita Municipal, com cópia ao senhor Ananias Filho, Secretária de Estado de Esporte e Lazer, 
ao Senhor Deputado Federal Carlos Bezerra no sentido de viabilizar convênio/parceria, Governo 
do Estado/Prefeitura Municipal para reforma e melhoria do Estádio Municipal “Néco Falcão”, 
localizado na Avenida Dom Aquino, nesta cidade de Poconé-MT. 

O estádio é palco de vários campeonatos municipal pelas equipes existentes, 
como também realiza jogos com participação de equipes do Estado de Mato Grosso e de outros 
Estados, mas, infelizmente, apesar de já ter sofrido algumas reformas e pequenas intervenções 
não foram suficientes para impedir a ação do tempo e para atender o crescimento da demanda 
esportiva. 

Quem circula pelo estádio Néco Falcão construído na década de 1970 pode se 
deparar com situações que desafiam as normas de segurança e infraestrutura. As maiores 
reivindicações são a realização de melhoria na parte hidráulica, elétrica, alambrado, construção 
de uma nova saída de emergência em cumprimento ao que determina a Lei do Torcedor, melhoria 

da infraestrutura das arquibancadas, aquisição de novos refletores, construção de um poço com 
capacidade para manter a conservação do gramado, melhoramento dos sanitários e vestiários dos 
atletas.  

Nessa perspectiva, o contingente populacional a ser beneficiado demonstra a 
viabilidade da presente indicação. Pelo exposto, como vivenciamos a realização de jogos da copa 
2014 no Estado, diante da relevância do objeto da presente proposição pelo o que é requerida a 
sua aprovação, com a anuência da Mesa Diretora, após ouvir o plenário, e posterior 
encaminhamento ao Poder Público Estadual e Municipal.  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 11 de março de 2013. 

 
                           Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 

 


