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Presidente 

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

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

INDICA as Suas Excelências os Senhores Deputados Carlos Bezerra, Romoaldo Jr, no 
sentido de unir esforços para viabilizar recursos orçamentários junto ao Governo 

Estadual, Federal ou via Emenda Parlamentar no montante de R$ 200.000,00 destinados 
ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poconé – SISMUP, construir 
infraestrutura necessária para lazer aos filiados e familiares. 

                        
                   O sindicato dos servidores públicos municipais de Poconé – SISMUP tem 

atuação marcante em várias frentes. Além dos direitos dos associados, o órgão também 
está preocupado com o bem – estar dos servidores. Pensando nisso o SISMUP adquiriu 
uma área para nela implantar o clube de lazer dos servidores públicos municipais com 

uma infraestrutura aconchegante e necessária para lazer aos filiados: área de festas; 
quadras esportivas, etc. Para dar inicio e garantir a continuidade da obra, o processo de 
busca é continuo, seja por meio de recursos próprios, parcerias com órgãos 

governamentais e não governamentais.  
 

                       Assim atendendo solicitação do Sindicato apresentamos esta proposição 
esperando contar com a acolhida dos nobres deputados a esta reivindicação. 
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 20 de agosto de 2018. 

 

 
Vereador Marcio Fernandes “Marcinho”, MDB. 

 


