
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 45 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

 
Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

( X ) Requerimento 

(  ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
010/13 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 

/       / 

      

Autor: VEREADORES ORNELLA FALCÃO, do PSD, MESSIAS, do PSD, EDVÂNIA ALMEIDA, do PMDB 

e ZÉ CORREA, do PR 
 

PROTOCOLO: 

 
Recebi _______/_______/_________ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

 

(  ) APROVADA(O) 

(  ) REJEITADA (O) 

 

EM,  

 

____________________________ 

Gonçalo de Campos Curado “Gonçalito” 

Presidente 

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, REQUER seja oficiado o Senhor Emir Lucas de Paula Santos 
“Arrepiado”, Vice-Prefeito, convidando-o a comparecer na Câmara Municipal para prestar 
esclarecimentos ao Poder Legislativo sobre as inscrições que ele está realizando em 

comunidades rurais tradicionais, programas de assentamentos para contemplar famílias 
com moradia própria. 

 
 
Este requerimento justifica nas procuras que temos recebidos diariamente 

de famílias residentes nas comunidades dizendo que o vice-prefeito está visitando 
famílias para fazer inscrição para serem contemplados com casas próprias. Ao nosso 
entender esse serviço é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social e até 

o momento não temos conhecimento que a secretaria abriu inscrição para esse fim. 
Assim faz necessário obter do vice-prefeito esclarecimentos até para saber através do 

qual programa habitacional do governo estas famílias serão contempladas com esta 
melhoria. 

  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 12 de abril de 2013. 

 
 

 
Vereadora Ornella Falcão, do PSD 

 


