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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 Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 
Senhor Ney Rondon Marques, Secretário Municipal de Infraestrutura, no sentido de 
buscar entendimentos, parcerias para viabilizar a construção de uma Praça Pública na 

Vila Baleares, localizada no bairro Cidade Rosa, Poconé-MT. Indica ainda estudar a 
viabilidade de que a Praça Pública seja denominada com o nome do ex-vereador Manoel 
Messias Ramalho Neves, em reconhecimentos pelos seus relevantes serviços prestados a 

comunidade, quer como Vereador, como cidadão comum tendo uma vida voltada para a 
área social buscando atender da maneira possível famílias, pessoas carentes. 

 
A construção do equipamento público irá contemplar inúmeras famílias 

nas horas de lazer, possibilitando integração social dos moradores da localidade. Sendo 

este um pedido das famílias residentes que reivindicam esta construção, sugerindo ainda 
que seja dotada de bancos e jardins, para tornar o local mais atrativo onde os moradores 
possam dispor de espaço seguro, que possa levar seus filhos para entretenimentos, bem 

como adultos e idosos para o convívio em comunidade, além de ser um fator de 
desenvolvimento que muito valorizará o local. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 05 de junho de 2017. 

 
 

 Vereador Ademir Zulli, do PTB 

 

 


