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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, com 
cópia a Secretaria Municipal de Educação, Senhora Maria Rosa Monge dos Santos, 

tomem as providências necessárias para ampliar, adequar banheiros e outros pontos da 
estrutura física da Creche Municipal “Sebastiana Germana da Conceição”, localizada no 
Distrito de Cangas, município de Poconé-MT. 

 
Dando continuidade a sua sistemática de visitar periodicamente os órgãos 

e repartições do Poder Público Municipal, recentemente este Vereador visitou a Creche 
Municipal “Sebastiana Germana da Conceição”, localizada no Distrito de Cangas. 
Ouvindo professores, funcionários e clientelas apesar de outras carências de 

infraestrutura, os profissionais que atuam na creche reivindicaram de imediato a 
construção de compartimento para funcionar o refeitório, adequação de banheiros. A 
creche municipal a partir deste ano como é de conhecimento do Executivo atenderá 

crianças de 4 a 5 anos, diante desta clientela necessita de adequações de banheiros e em 
outros pontos visando garantir mais segurança e comodidade de alunos, funcionários e 

professores, visto que a preocupação com segurança deve ser redobrada no caso de 
crianças dentro dessa faixa etária, pelo o que esperamos contar com acolhida do Poder 
Executivo Municipal. 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de março de 2014. 

 

 
 

                                 Vereador Zé Correa, do PR                                     
 


