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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA ao Senhor Gerente da Rede CEMAT, município de Poconé, providenciar 

junto à diretoria da Rede CEMAT a regularização da rede de energia elétrica “Estrada 
Boiadeira – Complemento 0355001100880”, município de Poconé-MT, ao patrimônio da 
Empresa, para atender as famílias residentes atrás do Aeroporto Municipal Inácio 

Tolentino de Barros, na cidade de Poconé. 
 

 
Através da carta nº 27971/2013/GPC/CEMAT datado de 05 de novembro 

de 2013, referente ao OF CM Nº 202/2013 em que este Vereador solicitou regularização 

de extensão de rede em baixa e média tensão, a rede CEMAT informou que no prazo 
máximo de 45 dias seria iniciado os serviços e devendo o mesmo ser concluído em até 
180 dias após o seu início, vez que até a presente data os serviços não ter sido concluído 

na sua totalidade é que solicitamos a regularização para atender as famílias desta 
localidade com energia elétrica de boa qualidade evitando o sistema gambiarras que tem 

provocados dissabores aos residentes. 
  

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 26 de fevereiro de 2015. 
 

 
 
 

 Vereador Guti Neto, do PROS 

 


