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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 a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, com cópia ao Senhor Dep. 
Estadual Emanuel Pinheiro, no sentido de interceder junto ao Governo do Estado para 

celebrar convênio/parceria para instalação de um posto da Polícia Militar no Distrito de 
Cangas, município de Poconé-MT. 

  

A região do Distrito de Cangas está crescendo a cada dia que passa, 
muitos garimpos em pleno funcionamento, implantações de programas de 

assentamentos, e com isso, os problemas relacionados à segurança também cresce, por 
isso seria interessante a instalação de um posto da Polícia Militar. Pois existem várias 
ocorrências de assaltos e outros delitos. A unidade policial mais próximo fica na cidade 

de Poconé. O distrito localizado a margem da rodovia MT 060 Cuiabá/Poconé conta com 
uma população considerável na sede, possui inúmeras casas comerciais, escola e outras 
entidades que estão totalmente sem proteção policial, a mercê de vândalos e bandidos, o 

que justifica o atendimento desta reivindicação de importante cunho social. 
 

 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de maio de 2013. 
 
 

 
Vereador Gonçalo Curado “Gonçalito” 

 

 


