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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, tomem as 

providências necessárias para regularizar sistema de iluminação pública das vias 
públicas localizadas nos Distritos: Cangas e Nossa Senhora Aparecida do Chumbo, 
município de Poconé-MT. 

 
 

A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que na sua maioria pontos das 
vias públicas localizadas nestes Distritos estão com deficiências de iluminação pública, 
necessitando da instalação de mais braços com luminárias, a escuridão vem 

contribuindo com as ações de vandalismos que vem utilizando estas vias para práticas de 
algazarras e outras, tirando a tranquilidade das famílias residentes, alunos e 
profissionais de educação que dirigem a escola estão preocupados com a situação, este 

melhoramento inibirá estas ações, pelo o que esperamos contar com acolhida do Poder 
Executivo Municipal. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 04 de março de 2013. 
 

 

                                 Vereador Zé Correa, do PR           
                           

 

 

 


