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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA REALIZADA UMA 

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CENTRO 

COMUNITÁRIO DE JOANESBURGO, NO MUNICIPIO DE POXORÉU – 

MT.  

 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, mostrando-lhe a 

necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de cercar o Centro Comunitário de Joanesburgo, com a 

finalidade de evitar a entrada de animais e de pessoas estranhas. 

 

  Outrossim, importante consignar a importância do centro 

comunitário para a população do Distrito de Joanesburgo, eis que é um 

local em que a comunidade promove seus eventos sociais e encontros, os 

quais desempenham um papel fundamental na interatividade entre 

amigos e famílias. 

 

Portanto, tendo em vista o baixo custo para a realização dessa 

benfeitoria, entendemos que é imprescindível que o respectivo centro 

comunitário seja cercado, posto que o fato de aludido centro se encontrar 
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aberto vem favorecendo ás ações de vândalos que adentram naquela 

localidade. 

 

    Logo, é importantíssimo que o Poder Público ofereça 

serviços que permitem uma melhor qualidade de vida à população e 

segurança do patrimônio do munícipe. 

 

             Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                  Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva  

 

 


