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

A Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, através dos 
Vereadores que a compõem legítimo representante do povo poconeano apresenta Moção 
de Repúdio a Sua Excelência a Senhora Profª Maria Rosa Rondon Monge dos Santos 

diante da péssima situação em que se encontram as atividades da educação do 
município de Poconé – MT. Falta de transportes escolares, péssimos estados de 

conservação das estruturas físicas das escolas municipais, pagamentos de salários dos 
profissionais de educação atrasados, alunos fora de salas de aula, falta de prestação de 
contas referentes a convênios, programas. Por diversas vezes advertida pela Câmara 

Municipal, muitas cobranças feitas por vereadores mediante requerimentos, a 
demonstração do descompromisso com a Educação Pública Municipal pela senhora 
Secretária Municipal de Educação e Cultura chegou ao cúmulo do município de Poconé 

ser noticiado nas imprensas municipal, estadual e nacional, como a matéria relacionada 
a região da Ilha Piraim em que crianças não frequentam aulas por falta de transporte 

escolar, sendo que no exercício de 2013 a câmara municipal através da Indicação n.º 
030/2013 solicitou realização de parceria para construção de escola na região para 
solucionar este problema vivenciado por estas crianças e providências não foi tomada 

pelo Executivo. 
 

                      Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de abril de 2015. 
 
 

 
 
 

 


