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

 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, Reitera as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, 
Prefeito Municipal, Senhoras Joelma Gomes da Silva, Secretária Municipal de Ação 
Social, Emprego e Renda, Ornella Rosário Proença Moraes Falcão, Secretária Municipal 

de Educação e Cultura, a necessidade de buscar entendimento, parceria para criar o 
Programa “Esportes Múltiplos na Praça Pública”, na cidade de Poconé-MT, com a prática 

de atividades esportivas vôlei, basquete, skate, danças, palestras e outras. 
 
Todos somos mais que sabedores da verdadeira luta que a sociedade 

brasileira enfrenta diuturnamente, em cada cantinho desse nosso País na luta contra as 
drogas e as marginalidades, a educação e os esportes são verdadeiramente grandes 
aliados no combate. Nossas crianças e adolescentes precisam de atividades saudáveis 

que possibilitem gastar mais energias excedentes ao mesmo tempo em que seus medos e 
ansiedades canalizados para o convívio social e respeitoso. 

 
Assim, a reiteração da nossa solicitação visando à criação do programa e a 

busca de parceiros, embora apresentada no exercício de 2017 e providências não foram 

tomadas, com esta reiteração tenho absoluta convicção que será acolhida pelo Poder 
Executivo Municipal.    

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 05 de março de 2018. 

 

 
Vereadora Meyrinalva Furtado, do PSDB 

 


