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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 a Diretoria da Empresa Águas de Poconé a necessidade de viabilizar 
construção de rede de abastecimento de água para atender aproximadamente 50 famílias 
que residem no Programa de Assentamento Urbano denominado “Nossa Terra Nossa 

Gente”, nas proximidades do Bairro São Judas Tadeu na cidade de Poconé-MT. 
 

      A razão desta iniciativa deve-se ao fato que quando do assentamento 
das famílias no Programa de Assentamento Urbano “Nossa Terra Nossa Gente”, foram 
construídos poços semi - artesianos onde cada poço abastece 04 residências, atualmente 

esses poços na sua maioria estão secos e desativados, em razão disso as famílias 
padecem com a falta de água no seu dia-a-dia, principalmente no período da seca, 

visando á regularidade no abastecimento e beneficiar estas famílias esperamos contar 
com a acolhida de essa conceituada Empresa no atendimento desta justa indicação. 

 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 08 de setembro de 2015. 

 

 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 

 


