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

 
 

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno 

desta Casa, ouvido o Plenário, Indica o Senhor Cléuton Alexandre da Silva, Delegado da 
Agência Fluvial da Marinha no Estado de Mato Grosso, estudar a viabilidade de realizar 
no município de Poconé-MT, Curso de Formação de Pilotos para barcos de 15 a 40 HP, 

para atender demanda de pessoas que ainda necessitam do curso para poder trabalhar 
como piloteiro atendendo área turística no município de Poconé, devido a grande 

demanda existente. Solicita ainda, estudar a viabilidade de oferecer curso de formação de 
piloto diferenciado para Ribeirinhos e Pescadores por não possuir escolaridades 
necessárias para fazer o curso normal de piloto.  

 
 
Justificativa; 

 
Indicamos ao delegado de Agência Fluvial da Marinha estudar a 

viabilidade de realizar mais um curso de formação de pilotos de barco de 15 a 40 HP em 
Poconé para que possa estar atendendo a grande demanda de pessoas que procurou e 
que estão procurando realizar esse curso de piloteiro para atender a área turística e 

profissional do município de Poconé. 
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Solicitamos também que seja feito estudo e condições para realizar outro 
curso para atender especificamente os Ribeirinhos e Pescadores que não dispõe de 
escolaridade mais que dependem desse trabalho para seu sustento, temos uma grande 

demanda de ribeirinhos e pescadores que sobrevivem da pesca em nosso Pantanal, e que 
infelizmente não tiveram a oportunidade e condições de ter a sua escolaridade, isso 

prejudica muitos pescadores, ribeirinhos porque não conseguem habilitar por falta de 
escolaridade, mas na prática são mestres na pilotagem de barco, pedimos a Marinha 
também viabilize estudo dessa possibilidade de estar realizando um curso diferenciado 

para essa clientela pois dependem da habilitação para pilotar o barco, sem a carteira 
sabemos que os barcos são apreendidos trazendo prejuízos financeiros. 

 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 08 de abril de 2016. 
 
 

  
 

Vereadora Ornella Falcão, do PSD 
 


