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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, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, 
tomem as providências necessárias para regularizar sistema de iluminação pública com 
colocação de braços com luminária e substituição de lâmpadas danificadas nas Ruas 

Ana Vaz e Otávio Patrício, nesta cidade de Poconé-MT. 
 

A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que pontos das vias públicas 
estão com deficiências de iluminação pública, necessitando da instalação de mais braços 
com luminárias e substituição de lâmpadas, tendo em vista que a comunidade religiosa 

Água Viva irá realizar na Semana Santa a procissão Cristo Ressuscitado no período 
noturno e estas vias públicas fazem parte do trajeto daí a necessidade da realização 

destes serviços, pelo o que esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo no 
atendimento desta justa reivindicação.  

 

 
Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 25 de março de 2013. 

                            

 
 

Vereadora Edvania Martins “Diva” 
 

 


