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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, para 
que tome a providência junto a Empresa Rede CEMAT com a finalidade de colocar 02 

postes na rede de energia, 01 na Rua Poconé entremeio as vias públicas 13 de Maio e 
Bandeirantes e outro na Rua Mato Grosso, entremeios as vias públicas 13 de Maio e 
Arlindo Ângelo de Moraes, localizadas no Distrito de Cangas, município de Poconé. 

 
 

Esta solicitação encontra forte justificativa nos pedidos recebidos de 
pessoas residentes nas imediações por falta destes postes estão utilizando de sistema 
gambiarra para levar energia as suas residências, devido à distância este tem encarecido 

o consumo de energia elétrica, também vem causando transtornos aos moradores e 
riscos a segurança as pessoas que trafegam por estas vias públicas, pelo o que 
esperamos contar com acolhida do Poder Executivo Municipal. 

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 17 de maio de 2013. 
 
 
 

 
Vereador Zé Correa, do PR 

 


