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

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvindo o Plenário, INDICA as Suas Excelências o Senhor Ataíl Marques do 

Amaral, Prefeito Municipal, a Senhora Joelma Gomes da Silva, Secretária de Ação Social, 
a necessidade de disponibilizar ônibus para pegar pessoas idosas nos bairros da cidade 
de Poconé para que possam participar dos eventos culturais que são realizados no Centro 

de Convivência Aurilio Dias de Moura, na cidade de Poconé-MT. 
 

 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que no exercício anterior 

recebemos reclamações de pessoas idosas alegando que antes contavam com circulação 

de ônibus nos bairros para que pudessem deslocar e participar dos eventos culturais, 
como a maioria desta clientela não possuem meios de locomover ficam impedidos de 
participar, pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo disponibilizar 

meios de locomoção para estas pessoas assim iniciar atividades no centro. 
       

 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de março de 2017. 

 
 

 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      

  


