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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 

com colocação de braço de luminária no poste localizado na Avenida Aníbal de Toledo, 
próximo a esquina que indica a entrada ao bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Poconé-MT. 
 
A razão dessa iniciativa deve-se ao fato de que ponto da via pública está 

com deficiência de iluminação pública, necessitando da instalação desta luminária, a 
escuridão vem contribuindo com as ações de vandalismos que vem utilizando esta via 

para prática de algazarras e outras, tirando a tranquilidade das famílias residentes, 
como aproximam o período das aulas este melhoramento dará maior segurança no 
deslocamento das pessoas e inibirá estas ações. 
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