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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 as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, 
Prefeito Municipal, Senhoras Joelma Gomes da Silva, Secretária Municipal de Ação 

Social, Emprego e Renda, Solange Gonçalina Martins, Coordenadora do Centro de 
Convivência Aurílio Dias de Moura, no sentido de buscar entendimentos, para viabilizar 

transporte para atender pessoas idosas no descolamento para participar de atividades no 
Centro de Convivência de Idosos “Aurílio Dias de Moura”, na cidade de Poconé-MT. 

 

Considerando que o núcleo do CCI fica em lugar afastado da grande 
maioria dos bairros de Poconé; considerando que a maioria dos idosos não possuem 
meios de se locomover por conta própria estes tem encontrado sérias dificuldades para 

participarem dos eventos.  
 

O núcleo CCI com excelentes profissionais e atividades voltadas aos 
idosos de nosso Município, a distancia e as dificuldades de locomoção dos idosos tem 
feito com que os mesmos deixem de frequentar este ambiente feito único e 

exclusivamente para o atendimento deles. Portanto, a disponibilização de uma Van é 
medidas urgentes e necessárias, pelo o que esperamos contar com a acolhida destas 

Autoridades nesta justa reivindicação.  
 

         Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 09 de abril de 2018. 

 
 

 

Vereadora Meyrinalva Furtado, do PSDB. 

 


