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SUGESTIONA QUE SEJA IMPLEMENTADO UM POSTO DE 
ATENDIMENTO NO BAIRRO IRANTINÓPOLIS I NESTA CIDADE, COM A 
FINALIDADE DE RECEBER CONTAS DE ÁGUA, DE LUZ E OUTROS. 

                      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 

que é imprescindível que seja implementado um Posto de Atendimento no 

Bairro Irantinopolis I neste município, com a finalidade de facilitar a vida dos 

moradores Poxorenses. 

 

  Outrossim, importante consignar que com a implementação do 

aludido posto de atendimento, as pessoas terão uma maior comodidade em 

realizar o pagamento de suas contas de água e luz, não sendo mais 

necessário aguardar horas e horas em filas de bancos apenas para efetuar o 

pagamento de suas contas. 

 

  Ademais, não se pode olvidar que o Bairro Irantinopolis é um 

bairro localizado longe do centro da cidade. Logo, o Posto de Atendimento 

contribuiria para que as pessoas não necessitassem se deslocar até o centro 
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da centro da cidade apenas para realizar pagamento de algumas contas, as 

quais poderiam ser pagas em seu próprio bairro. 

 

        Com efeito, é dever do Poder Público garantir melhorias na 

qualidade de vida da população, sendo imprescindível que seja 

implementado o respectivo posto de atendimento, atendendo aos pedidos 

da comunidade. 

 

                  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 

quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

Ver. Miguel David de Moraes  
 

 
 
 




