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

 
Os Vereadores que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, 

ouvido o Plenário, Requer a Mesa Diretora seja oficiada ao Prefeito Municipal Ataíl Marques do 

Amaral, a fim de informar a Câmara Municipal o motivo da paralização da obra Construção da 

Pró – Infância Aeroporto e se há uma programação para o reinicio dos serviços, bem como para a 

entrega da obra. 

A razão dessa iniciativa deve-se ao fato que em visita no local observamos que já 

alguns meses houve a paralização dos serviços e total abandono do canteiro, observa-se 

existência de outros problemas, por se tratar de uma construção de fundamental importância 

para as famílias residentes nos bairros próximos ansiosos para receber essa melhoria faz 

necessário prestar essas informações, ressaltamos que no exercício de 2017 solicitamos estas 

informações a empresa responsável pela obra e não obtivemos respostas para que possamos leva-

las aos conhecimentos das famílias que serão beneficiadas com a creche Pró – Infância Aeroporto 

é que apresentamos este requerimento ao Poder Executivo.  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 26 de fevereiro de 2018. 
 
 

Vereadora Meyrinalva Furtado, PSDB                         Vereador Márcio Fernandes, do MDB                
 
 
       Vereador Edinho Ball, do DEM 

 

 


