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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. Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, tomem as providências 
necessárias para construir rede de energia elétrica com sistema de iluminação pública 

com colocação de postes industrial nos cemitérios municipais São Francisco e Nossa 
Senhora do Rosário, nesta cidade de Poconé-MT.  

A referente propositura se trata de ações de extremas necessidades para o 
funcionamento dos cemitérios públicos municipais no período noturno, em caso de 
visitação e necessidades de sepultamento. Há muito tempo a população vem cobrando 

esta melhoria, até hoje não foi executado esta obra.  
 
Diante do exposto, é que solicitamos do Poder Executivo atenção especial, 

na construção dessa rede de energia elétrica dotado de iluminação pública, para não 
deixar a população desamparada, a obra é de extrema necessidade na visitação e nos 

casos de necessidade de efetuar sepultamento emergenciais no período noturno. 
 
  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de julho de 2016. 
 

 
 

                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB      

 
 


