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                        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 o Senhor Ataíl Marques do 
Amaral, Prefeito Municipal, com copia a Secretária Municipal de Educação, Senhora 

Ornella Falcão, a necessidade de fazer um estudo de viabilidade para a reforma 
completa da Escola Municipal Rural Antônio Maria de Almeida, localizada na 

comunidade São Benedito, município de Poconé – MT. 
 

Estive a convite na comunidade para averiguar a situação e 

percebemos que a estrtura fusica da escola está altamente precarizada, telhados com 
goteira, parede rachadas, banheiro sem condição de uso, parte hidráulica e elétrica 
comprometidas, necessitando levantar o ponto da estrutura por ser muito baixa, 

providenciar forro nas salas de aulas para que possa ser instalado aparelho de ar 
condicionado. Assim é que apresentamos está indicação ao executivo municipal para 

que seja feito um estudo de viabilidade para a reforma completa da escola objetivando 
ver há oferecer condições adequadas de atendimento aos alunos e aos profissionais de 
educação.   

  
 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de Abril de 2018. 

 
 

 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do MDB. 

 


