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

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

Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 

Municipal, no sentido de tomar as providências necessárias para regularizar pendências 
existentes que impossibilita entrega de correspondências pela Empresa Correios e 
Telégrafos, nas residências localizadas no bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Poconé-MT.  
 

A presente indicação tem por finalidade atender o reclame dos residentes 
no mencionado bairro que ainda não conta com os importantes serviços de entrega de 
correspondências, na maioria as correspondências são entregues pelo Correio em 

residências localizadas na Avenida Aníbal de Toledo com autorização do destinatário. O 
que surpreende é que as vias públicas, as residências do bairro Boa Esperança são 

denominadas, numeradas mesmo assim os moradores ainda não contam com a entrega 
das correspondências em suas residências, pelo o que esperamos contar com acolhida 
do Poder Executivo a esta solicitação.  

 
Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 14 de fevereiro de 2013. 

                            

 
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


