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

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

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

Municipal, com copia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Senhor Adauri Gomes 
Leite, a necessidade de notificar a Empresa Águas de Poconé para melhorar a qualidade 

da recuperação de asfalto nas vias públicas onde a empresa realizou reparos ou 
substituição de rede de distribuição de água na cidade de Poconé-MT.   

 

 
Louvamos a iniciativa da empresa pelo serviço de recuperação da rede de 

distribuição de água, mas não podemos concordar com a qualidade do serviço que estão 

sendo feito na recuperação do asfalto, sem qualidade e ainda deixam restos de material 
(terra) no local e quando chove esse material vira um lamaçal trazendo dissabores para 

os residentes e transeuntes, faz necessário o Poder Executivo acompanhar a recuperação 
do asfalto e se o serviço não tiver qualidade notificar o responsável. 

 

  
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2015. 

 

 
 

Vereador Jorge Getúlio do PT 
 
 

 


