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SUGESTIONA A NECESSIDADE DE PROCEDER AO 

PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO NOS PONTOS MAIS 

CRITICOS DA RODOVIA 373, NO MUNICIPIO DE 

POXORÉU/MT.                     

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                      A presente indicação tem por objetivo atender as 

diversas reivindicações feitas pelos produtores e fazendeiros dessa 

região, haja vista que a Rodovia 373 encontra-se em uma situação 

drástica, o que dificulta o tráfego de veículos, posto que necessita 

de reparos urgentes, até porque, um número considerável de 

veículos transitam diariamente na aludida rodovia.  

                   

O patrolamento e o encascalhamento a ser realizado 

são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos 

condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas 

que utilizam aquelas vias, uma vez que, devido às más condições 

oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas. 

 

Do ponto de vista social, o acesso da população rural 

a serviços básicos como educação, saúde e lazer ocorre por meio 
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dessa Rodovia 373. Jovens das zonas rurais enfrentam diariamente  

seu trajeto nessa rodovia para ter acesso a uma educação de 

qualidade, bem como, famílias tem encontrado dificuldades devido 

às más condições em que a aludida rodovia se encontra. 

 

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 e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva  

 


