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Gonçalo de Campos Curado 

Presidente 

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

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 
Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes 

Leite, no sentido de efetuar os serviços de reformas dos Centros Comunitários 
localizados nos bairros da cidade de Poconé, nesta cidade de Poconé-MT.  

Manter os centros comunitários em perfeito estado de conservação é de 

fundamental importância no dia a dia dos residentes para realizarem eventos culturais, 
religiosos, sociais e outros. Em visitas aos bairros percebe-se que na sua maioria os 

centros estão em péssimo estado de conservação, podendo citar como exemplo o 
localizado no bairro Jardim das Palmeiras, como pretendemos realizar serviços em 
parceria com as associações, no que se refere realização de cursos, implantação de ações 

sociais faz necessários que os centros ofereçam condições de uso.  
Desta forma, o atendimento desta indicação trará uma melhoria na 

qualidade de vida dos residentes, pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder 
Executivo.  

  

 
Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 14 de fevereiro de 2013. 
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