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Presidente 

                       Exmº. Sr. 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 os Senhores Deputado Estadual 
Romoaldo Junior, Deputado Federal Carlos Bezerra, a necessidade de viabilizar 
recursos financeiros no valor de R$ 150.000,00 junto ao Governo Estadual, Federal ou 

via emenda parlamentar destinados para construção de uma sala de aula e banheiros 
na estrutura física localizada no bairro Santa Terezinha, onde encontra-se instalada a 

creche municipal professora Benedita Gonçalina Correa Marques “Professora Dica”, 
cidade de Poconé – MT. 
  

Atual estrutura física da creche conta com 06 salas de aulas o que não 
atendem mais a demanda, hoje, atende 104 crianças na faixa etária de 06 meses há 03 
anos, e conta com uma lista de espera de aproximadamente 70 crianças almejando 

vaga na creche. Devido a esssa demanda a estrutura física necessita dessas melhorias 
visando dar melhor acomodação para os alunos existentes e absorver a outras crianças 

que estão na espera, bem como elas são necessárias para oferecer melhorias dar 
melhores condições de trabalho aos professores, servidores que ali prestam serviços, 
oferecendo a todas um lugar aconchegante, gostoso onde as crianças possam se sentir 

bem, feliz, com segurança e confortabilidade. 
    

 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 23 de março de 2018. 
 

 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do MDB. 

 


