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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 Prefeito Municipal Atail 
Marques do Amaral, “Tatá Amaral”, Governador do Estado senhor Pedro Taques, ao 

Ministro de Agricultura senhor Blairo Maggi, aos Senadores senhores Wellington 
Fagundes, José Medeiros, Deputado Federal senhor Carlos Bezerra, Deputados 
Estaduais senhor Romoaldo Jr, e senhora Janaina Riva, a necessidade de buscar 

entendimentos para celebrar parceria/convênio ou viabilizar recursos via emenda 
parlamentar ou através do Banco Fomento e outros para construção de uma estrutura 

física na cidade de Poconé – MT para funcionar mercado municipal (Feira Livre) visando 
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, peixes, artesanatos, culinárias e 
apresentações culturais. 

 
                    Esta indicação atende pedido de pequenos produtores, agricultores rurais 
do município que não possui estrutura física para atender a demanda produzida seus 

produtos são comercializados em praça pública nas sextas-feiras, o local além de não ser 
apropriado não tem mais espaço suficiente para atender todos os produtores necessita 

urgentemente de uma nova estrutura para atender a comercialização e as apresentações 
culturais, pelo o que esperamos contar com acolhida dessas autoridades no atendimento 
desta justa reivindicação.        

 
 

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

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      
 


