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INDICO QUE SEJAM CONSTRUÍDAS UMA ACADEMIA E UMA 
CICLOVIA NO BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO – 
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 construção de uma academia e uma ciclovia para que 

as pessoas possam ter mais uma opção de lazer, bem como com o intuito 

de estimular a população a praticar exercícios físicos. 

 

Importante consignar que a segurança dos ciclistas e uma 

melhor qualidade de vida para as pessoas são os principais benefícios 

apresentados para os que reivindicam tal obra. 

 

 Destarte, ressalta-se que com a construção da referida 

academia e da ciclovia, poderemos notar uma considerável melhora no 

tráfego local, reduzindo ainda o risco de acidentes com pedestres e 

bicicletas que transitam entre os veículos. 
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Ademais, é notável que a construção de uma academia e de 

uma ciclovia valorizará o bairro da nossa cidade, bem como beneficiará 

os moradores com uma área segura para o lazer de crianças, jovens e 

adultos. 

 

No artigo217, parágrafo terceiro, o texto da carta Magna 

registra: “O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção 

social.”  

 

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 

treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 
 

Ver. Geovane de Sousa Conceição  


