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

 
A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nice Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 

Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Senhor Adauri Gomes 
Leite, tomem as providências necessárias para regularizar sistema de iluminação pública 
na Rua Coronel João Epifânio a partir da Avenida Aníbal de Toledo em direção ao 

populoso bairro João Godofredo, com ampliação de braços de iluminação públicas e 
suas devidas luminárias, nesta cidade de Poconé-Mt. 

 
A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que esta via pública encontra-

se praticamente sem iluminação pública, necessitando desses serviços, a escuridão vem 

contribuindo com as ações de vandalismos que vem utilizando da situação para prática 
de algazarras e outras, tirando a tranquilidade das famílias residentes, como há 

números consideráveis de estudantes no período noturno este melhoramento dará maior 
segurança no deslocamento dos estudantes e das pessoas e inibirá estas ações. 

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 12 de junho de 2015. 
                             
 

Vereadora Edvania Martins “Diva”, do PMDB 
 

 


