
 

 
 

PODER LEGISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

 
RUA MATO GROSSO Nº 107- FONE (66) 436-1224/1165 – EMAIL C.POXORÉO@VSP.COM.BR 

 CEP 78.800.000 – CNPJ 01.975.572/0001-59 

INDICA AO PREFEITO MUNICIPAL PREMENTE NECESSIDADE DE 
ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA SÃO FELIX, BAIRRO LAGOA II  
ATÉ O TERMINO DA RUA RIO DE JANEIRO, BAIRRO JARDIM 
POXORÉU. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, com cópia a 

Empresa Energisa, mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

                        

                  A iluminação pública é essencial para a qualidade de vida da 

sociedade, por ser de fundamental importância para a segurança pública, 

uma vez que, a marginalidade vem crescendo e os casos de violência vêm 

aumentando assustadoramente, assim, a aclamação popular é gritante por 

investimentos que venham de encontro com a prevenção à criminalidade. 

                 Inúmeras pessoas já sofreram agressões de vândalos e 

assaltantes naquele trecho, os quais não escolhem suas vítimas, bastando 

apenas estar trafegando naquela localidade em condições de 

vulnerabilidade, uma vez que a escuridão em muito contribuem para deixar a 

vítima sem qualquer reação de defesa e favorável ao agressor. 

                Assim, diante de tantas ocorrências já registradas nesse trecho 

que é absurdamente escuro, vimos solicitar junto ao Poder Publico tomada 
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de providência e interceda a Empresa Concessionária de Energia em Mato 

Grosso, quanto à colocação de rede de iluminação no trecho 

supramencionado, proporcionando tranquilidade para as pessoas.. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e dezessete. 

 

 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  
 
 

 


