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Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT.
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da
Casa, INDICA as Suas Excelências os Senhores Ataíl Marques do Amaral, Prefeito
Municipal, Deputado Estadual Guilherme Maluf, Secretário de Estado de Cidades Wilson
Santos, no sentido de viabilizar entendimentos para angariar recursos para a Prefeitura
Municipal de Poconé, via Governo Estadual, Federal, emenda parlamentar, destinados para
efetuar melhoramento na estrutura física: alambrado, vestiários, banheiros, cabine de rádio e
plantio de grama do Mini-Estádio Municipal “Luiz Vicente de Arruda Falcão – Campo da
Brita”, localizado no bairro Bom Pastor, na cidade de Poconé-MT.
A razão desta iniciativa deve-se a pedidos recebido diariamente da Associação
de Moradores, atletas, jovens, crianças, solicitando o apoio da Câmara Municipal no que se
refere à agilizar recursos junto ao Governo Estadual, Federal destinado para efetuar uma
reforma geral no Mini-Estádio “Luiz Vicente de Arruda Falcão”, com objetivo de voltar a
atender os grandes eventos esportivos que já foram realizados no local.
Consciente de que o esporte é um componente indispensável na formação,
conservação, desenvolvimento e no aperfeiçoamento da saúde, em atendimento aos pedidos
recebidos é que apresentamos a presente indicação esperando contar com a acolhida
necessária do Prefeito, do Deputado Estadual e do Secretário de Estado, uma vez que trata
de uma reivindicação de fundamental importância para os praticantes e participantes das
atividades esportivas da cidade de Poconé-MT.

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de março de 2017.
Vereador Raonny Falcão, PSDB

