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INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO 

VOLTADO PARA TRATAMENTOS FISICO E INTELECTUAL DE 

PESSOAS DEFICIENTES NA CIDADE 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 

à necessidade de construção de um centro de reabilitação destinado as 

pessoas deficientes, para que elas possuam mais chances de alcançar um 

melhor desempenho físico, mental, social, bem como a integração social 

e o pleno exercício da cidadania. 

 

Importante mencionar que o centro de reabilitação oferecerá  

às pessoas com deficiências o desenvolvimento máximo de suas 

potencialidades de acordo com suas necessidades e limitações, além de 

levar dignidade e esperança para muitas famílias que não teriam 

condições de manter seus entes queridos em tratamento.  

 

Diante disso, faz-se necessário essa indicação, considerando 

a necessidade de superar barreiras de acesso aos serviços de 

 

INDICAÇÃO 

 

Nº 003 /2017 

 

PROTOCOLO 

 

Nº__________/2017 

 

Autor: VEREADOR EDSON PEREIRA FIGUEIREDO 



 

 
 

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 

reabilitação, bem como de outros serviços relacionados à Saúde para que 

possamos desenvolver as habilidades e inserir essas pessoas na 

sociedade. 

 

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 fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  


