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

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Prefeita Municipal de Poconé, Nilce Mary Leite, com 

cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes Leite, ao Chefe da 
Divisão Distrital de Cangas, Senhora João Batista da Silva, tomem as providências 
necessárias para regularizar o serviço de limpeza pública e restauração das ruas não 

asfaltada localizada no Distrito de Cangas, município de Poconé-MT. 
 

A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que na sua maioria as ruas 
estão tomadas por buracos de grandes proporções, os matagais acumulam em suas 
margens trazendo perigos para os que delas utilizam, principalmente as pessoas que 

deslocam a pé encontram dificuldade devido poças de água existentes, estes 
melhoramentos inibirá proliferação de insetos prejudicial à saúde pública e dará melhor 
aspecto urbanístico as ruas, pelo o que esperamos contar com acolhida do Poder 

Executivo Municipal. 
 

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