
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ 
Praça da Matriz, 344 Fone/Fax 345-1519 

Cep. 78.175-000    -     Poconé-MT 
PLENARIO DAS DELIBERAÇÕES 

 
 

Controle de 
tramitação 

Votos 
favor 

Votos 
contra 

Abst. Aprova-
do 

Rejeita-
do 

Visto  

(  ) Projeto de Lei 

(  ) Projeto Decreto Legislativo 

(  ) Projeto de Resolução 

(  ) Requerimento 

( X ) Indicação  

(  ) Moção 

(  ) Emenda 

(  ) Emendas a Lei Orgânica 

(  ) Parecer 

(  ) Outros (Proj. Lei Complementar) 

 

 
Número 

1ª discussão  (     ) 
Única            (     ) 

/       / 

       
037/17 

2ª discussão  (     ) 
/       / 

      

Redação final 
/       / 

      

Conces. Vistas 
/       / 

      

Outros 
/       / 

      

Autor: VEREADOR MÁRCIO FERNANDES “MARCINHO”, DO PMDB 
 

PROTOCOLO: 
 

Recebi : _______/_______/_______ 

 

 

___________________________ 

          Secretaria 

 

(  ) APRESENTADA (O) 

 

 

EM,  

 

____________________________ 

Ademir Aparecido Zulli 

Presidente 

 

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

O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA as Suas Excelências senhor Prefeito Municipal Atail 
Marques do Amaral, “Tatá Amaral”, deputado federal Carlos Bezerra, deputados 

Estaduais Romoaldo JR, Janaina Riva, a ELETRONORTE, a ENERGISA e ao Comitê 
Gestor Estadual (CGE) do programa “Luz Para Todos”, para definir as ações referentes 
aos exercícios 2017/2018, do Programa para beneficiar o município de Poconé – MT, 

constando todo planejamento, metas e as localidades e critérios de prioridades de 
atendimentos estabelecidos pelos responsáveis pelo Programa. 

 
 
A razão dessa iniciativa é que varias localidades no município de Poconé 

ainda não foram contempladas com essa melhoria, como as propriedades ribeirinhas. A 
Importância deste programa na promoção da inclusão social das comunidades e na 

melhoria da qualidade de vida da população, a chegada da energia elétrica nessas 
localidades é fundamental para o desenvolvimento social e econômico, é uma ação 
benéfica para todas as famílias, pelo o que esperamos contar com a acolhida desses 

representantes para atender a demanda do município de Poconé. 
 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de abril de 2017. 
 

 
                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB.      

 


