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

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, Prefeito Municipal, 
ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Suelme 

Evangelista Fernandes, Arlindo Marcio de Moraes, Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário Rural e Urbano, tomadas de providências necessárias 
para atender as famílias residentes no PA Carrijo, município de Poconé, com a 

construção de uma estrutura física adequada para abrigar uma fábrica de farinha e 
polvilho de mandioca. 

 
A presente indicação visa atender solicitação de famílias que almejam a 

implantação da fábrica de farinha e polvilho no assentamento para trabalhar em sistema de 
mutirão, este projeto ainda não foi colocado em prática devido à falta de recursos para 
aquisição de equipamentos e construção da estrutura física para abrigar a fábrica, pensando 

em uma alternativa a mais de renda e na manutenção de estas famílias no assentamento é 
que apresentamos este pedido esperando contar com a acolhida destas Autoridades no 

atendimento desta justa reivindicação.  
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de abril de 2017. 

 
 
 

Vereadora Camila Silva, PSC. 
 


