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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 Exmº. Governador do Estado, Silval Barbosa, a Exmª. Senhora Nilce 
Mary Leite, Prefeita Municipal, com cópia ao senhor Secretário de Estado de Transporte e 
Pavimentação Urbano, senhor Cinésio de Oliveira, ao senhor Deputado Federal Carlos 

Bezerra, a Senhora Dep. Estadual Tetê Bezerra, a necessidade de formalizar 
entendimentos, unirem esforços para celebrar convênio e/ou parceria entre o Governo do 
Estado/Comitê Gestor do Programa Luz Para Todos/Prefeitura Municipal de Poconé para 

realizar a complementação de rede elétrica de alta tensão do Km 68 da MT Zelito 
Dorileo/Transpantaneira até o Porto Jofre – Rio Cuiabá.  

 
Essa parceria faz necessária para que o Poder Público Municipal, 

Estadual, Federal possa atender as inúmeras propriedades rurais, pousadas, hotéis 

situados a margens da rodovia que enfrentam dificuldades de energia elétrica por falta de 
complementação da rede elétrica de alta tensão que foi concluída até o Km 68 da rodovia. 

Por falta da conclusão muitos proprietários estão utilizando de motores movidos a óleo 
diesel com alto custo e prejudicial para o meio ambiente. Nessa direção é urgente a 
intervenção do Estado a fim de assegurar meios para que estas propriedades, pousadas, 

hotéis possam ter condições de ampliar as suas estruturas de atendimentos e seus 
empreendimentos, pelo o que esperamos contar com a acolhida destas Autoridades a 
esta indicação de fundamental importância no desenvolvimento das ações turísticas no 

município de Poconé.  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 09 de agosto de 2013. 
 
 

Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB 
 


