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INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS, A NECESSIDADE DE 

REALIZAR O SERVICO DE TAMPA BURACO 

BEM COMO LAMA ASFALTICA NOS BAIRROS 

IRANTINÓPOLIS I E II, SANTA LUZIA E BELA 

VISTA, NESTE MUNICIPIO DE POXORÉU-MT. 

 

                               Diante dos preceitos regimentais e com                

anuência do Soberano Plenário, requeiro à Mesa Diretora desta 

Augusta Casa de Leis, que encaminhe expediente indicatório ao 

Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Viação e Obras 

Públicas, mostrando – lhes a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores 

 

Justifica-se a presente indicação pela necessidade de 

fazer os serviços de tapa buracos e lama asfáltica nos bairros 

acima citados, tendo em vista o mau estado de conservação dos 

asfaltos nas ruas dos bairros, bem como o péssimo estado das ruas 

que ainda não foram asfaltadas, encontrando-se ambas em 

péssimas condições de trafegabilidade. 
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           A pavimentação com a lama asfáltica nas referidas 

ruas se faz necessária, porque os moradores sofrem 

constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira 

no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde, além de 

prejudicar a trafegabilidade. 

             Ademais, melhorar a infraestrutura da nossa cidade 

é uma forma de oferecer melhores condições de vida para a 

população e, acima de tudo, contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do local. Logo, é necessário que a presente 

indicação seja acolhida, para que possamos atender as solicitações 

dos moradores que ali residem e trafegam.  

  É notório que o Município de Poxoréu enfrenta 

inúmeras dificuldades. Entrementes, não se pode olvidar que  o 

nobre parlamentar Deputado Nininho concedeu  Lama Asfáltica 

ao nosso Município por meio de emenda parlamentar. Por isso, 

Vossa Excelência, é imprescindível que sejam incluídos estes 

Bairros, com o objetivo de serem beneficiados.    

 

               Por fim,  resta-nos agradecer o empenho por parte 

de Vossas Excelências na solução de mais esse problema que aflige 

nossa população. 

 

                 Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos 18 dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

Vereador Evangelista da Silva Vieira 

 
 


