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

Os Vereadores que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICAM ao Senhor Silval da Cunha Barbosa, Governador do Estado, ao 
Secretário de Estado de Administração, a Secretária de Estado de Cultura, no sentido de 

tomar as providências necessárias para atender o grupo de Cururu Pantaneiro do 
município de Poconé com a destinação de um veículo KOMBI para atender as 
necessidades do grupo no que se refere a deslocamento para atender festas tradicionais 

que são realizadas nos bairros periféricos, nas comunidades rurais tradicionais e nos 
programas de assentamentos do município de Poconé. 

 
A razão desta iniciativa deve-se a solicitação recebida do grupo de Cururu 

Pantaneiro de Poconé pedindo apoio da Câmara Municipal junto ao Governo do Estado 

com a finalidade de destinar um veículo para que possam deslocar para os bairros 
periféricos, comunidades rurais, programas de assentamentos para atender pedidos que 

recebem para apresentar nas festas tradicionais que são realizadas no Município. Alegam 
que umas das maiores dificuldades que enfrentam para atender aos pedidos refere à falta 
do veículo, uma vez que a maioria dos membros do grupo são pessoas simples, não 

possuem veículo próprio sempre está dependendo de favores do Poder Público Municipal, 
empresários, amigos, o que justifica o atendimento.      

  

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

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB      Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 

 


