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

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, estudar a 

viabilidade de buscar parceria, recursos financeiros junto ao governo federal e estadual, 
para elaborar projeto, identificar área e criar um Parque Industrial no município de 

Poconé-MT dotadas de ruas pavimentadas, instalação das redes de energia elétrica de 
alta e baixa tensão, hidráulica, de esgotos, telefonia e demais obras e serviços 
necessários ao seu adequado funcionamento, destinado a instalação de novas industrias, 

a transferência, ampliação ou criação de filiais das já estabelecidas no território 
municipal.  

A criação de um Parque Industrial, é uma excelente forma de gerar novos 
empregos e aumentar a renda da população. É também uma maneira eficiente de atrair 
novas empresas para o Município, desde que seja bem definida, organizada com a 

infraestrutura adequada e fácil acesso as principais rodovias da região.    
 

Observamos que o governo do Estado de Mato Grosso, por meio do 
programa do Governo, busca atrair empresa para as diversas regiões do Estado. Se o 

Município já estiver uma área industrial preparada, a chances de instalação de 
indústrias aumentam. Uma maneira eficiente de atrair novas empresas para o Município 

de Poconé, entendemos ser é a criação de um Parque Industrial na cidade, abrangendo 
instalação de indústrias, prestadoras de serviços no ramo atacadista e tecnológico, pelo o 
que esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo a esta indicação.  

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 29 de abril de 2016. 

 

 
                                 Vereador Ney Rondon, do PTB   

 


