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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 a Exmª. Senhora Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, a senhora Mariana 

Petronilia Arruda Pereira, Secretária Municipal de Turismo, ao Governo do Estado Silval 
da Cunha Barbosa, Jairo Pradela Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo a 
necessidade de formalizar entendimentos, unirem esforços entre as partes para celebrar 

convênio e/ou parceria entre a Prefeitura Municipal/ Governo do Estado para implantar 
sinalização turística na cidade de Poconé - MT. 

 
Um dos grandes problemas enfrentados em algumas cidades Mato 

Grossenses é sem duvida a falta de sinalização e porque não dizer a insuficiente 

sinalização existente. A falta de sinalização provoca transtornos aos turistas e visitantes, 
cria-se barreiras para se locomover na cidade e para encontrar os pontos turísticos. A 

sinalização turística em Poconé mostra-se como um dos problemas a serem solucionados 
pelo Poder Executivo por ser um fator imprescindível para a organização de uma cidade e 
indispensável para oferecer meios para que turistas visitantes possam se mover 

livremente, sem que, no entanto, seja necessário a presença de um guia, ou pedir 
informações aos munícipes. 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de setembro de 2013. 
 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB             Vereador Guti Neto, do DEM. 
 

 


