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Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

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

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvindo o Plenário, INDICA ao Senhor Clayton Dalto Soares Gerente da Rede 
CEMAT, no sentido de viabilizar junto à diretoria da rede CEMAT/ENERGISA 

deslocamento de equipe técnica para fazer revisão na rede de energia elétrica/linhão que 
atende a comunidade Minadouro, no município de Poconé-MT.  

 

A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que os postes edificados numa 
parte baixa da região nas proximidades das propriedades do Senhor Castorino e da dona 

Cida estão inclinados trazendo preocupação para os residentes, principalmente neste 
período em que é constante o vendaval, temem em ocorrer algum acidente, como 
vivenciamos o período de estiagem é o momento oportuno para fazer as correções 

necessárias nos posteamentos porque a parte baixa oferece condições para realização 
dos serviço, pelo o que esperamos contar com a acolhida da rede CEMAT/ENERGISA a 

este pedido. 
  
 

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

 
Vereadora Edvania Martins “Diva”, do PMDB 

 
 


