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Exmº. Sr. 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, Senhor Wilson 
Santos, Secretário de Estado das Cidades, no sentido de buscar entendimentos visando 

parceria para efetuar reforma e revitalização da Praça Pública “São Francisco de Assis”, 
localizada no bairro Cidade Rosa/Cohab Nova, cidade de Poconé-MT. 

 

Esta iniciativa nasce de conversas mantidas com famílias residentes nos 
bairros onde relatam a necessidade de reforma, readequação e revitalização do espaço, em 

especial com instalação de equipamentos que podem proporcionar lazer para criança, jovem 
e idoso. O espaço precisa ser adequado para suprir a demanda de lazer dos moradores, que 

deve ter um ambiente apropriado e acolhedor em seu bairro, oportunizando a convivência 
comunitária. Faz necessário dotá-la de arborização, bancos, nova iluminação, bancas para 

jogar dama, dominó e uma Academia da Terceira Idade, com essas melhorias a Praça atrairá 
um novo público que sente falta de um espaço qualificado e seguro para o seu momento de 

lazer, pelo o que esperamos contar com a acolhida destas Autoridades.  
 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Vereador Edinho Ball, do DEM 

 

 
 


