
 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 
RUA MATO GROSSO Nº 107- FONE (66) 436-1224/1165 – EMAIL C.POXORÉO@VSP.COM.BR 

 CEP 78.800.000 – CNPJ 01.975.572/0001-59 

 

INDICO AO EXCELENTISSIMO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO 
SILVA, A NECESSIDADE DE VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE UM 
POLO REGIONAL DA UNEMAT NO MUNICÍPIO DE POXORÉU- 
ESTADO DE MATO GROSSO.  
 
 

                                             Diante dos preceitos regimentais e com 

anuência do Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora 

desta Augusta Casa de Leis, que encaminhe expediente 

indicatório ao  Deputado Estadual , Tiago Silva  mostrando-lhe 

a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores, 

  

J U S T I F I C A T I V A 

Nobres Pares, a implantação de um Campus 

Universitário em um município do interior do Estado é um fato que julgo 

da maior importância para o setor educacional, uma justiça social para 

todos aqueles que vivem no interior e que querem continuar seus 

estudos nas universidades e, para tal, precisam deslocar-se para as 

capitais. Entendo que ao estender o curso universitário para o interior, 
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as autoridades competentes estarão dando um exemplo, por 

proporcionar oportunidade a quantos, vivendo no interior, possam ter, 

futuramente, seu diploma de nível universitário. 

 

 A instalação de um Campus Universitário em 

nosso Município vai propiciar aos estudantes não só de nosso 

município, mas de toda a região, vários cursos, e isto consistem em 

uma conquista grandiosa para os jovens e para os professores, que 

terão perspectiva e chances de ingresso regular em uma universidade 

montada no interior. 

 

 A instalação de um Campus Universitário terá 

reflexos muito positivos no desenvolvimento socioeconômico não só do 

Município de Poxoreu, mas também nos município circunvizinhos, 

sabemos que a educação é preponderante no progresso de qualquer 

município, de qualquer estado e de qualquer nação. Com a instalação 

de um campus universitário em Poxoreu, estará fazendo justiça a uma 

região promissora, grande produtora na agricultura e se está 

consolidando como polo da educação no município de Poxoréu. 

 

                            Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos vinte e nove  dias do mês de outubro  do ano dois mil e vinte. 

 

 

                            Ver. Geovane de Sousa Conceição 


