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SUGESTIONO AO PODER EXECUTIVO A NECESSIDADE DE 

PROCEDER AO PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO NAS RUAS 
DO DISTRITO DE APARECIDA DO LESTE, BEM COMO A PINTURA 

DO MEIO FIO DAS REFERIDAS RUAS. 

                      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, 

 

                     A presente Indicação tem por objetivo atender as 

reinvindicações da população do Distrito de Aparecida do Leste, ante a 

necessidade de proceder à realização de patrolamento e 

encascalhamento das ruas. 

 

          É importante mencionar que as ruas daquele distrito 

encontram-se intransitáveis, bem como não se pode olvidar que no dia 

21 de abril do corrente ano ocorrerá a “10º Cavalgada no Distrito de 

Aparecida do Leste”, sendo que é dever do Poder Público garantir 

melhorias na qualidade de vida da população, bem como propiciar meios 

para que possam viver com o mínimo de dignidade possível. 
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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 da população. 

 

  Não obstante, ressalta-se a importância de ser realizada a 

pintura do meio fio das ruas e a retirada de entulhos. Ora, nobres 

Parlamentares, a presente indicação trata-se de um anseio comunitário, 

uma vez que, tais ações contribuirão para minimizar os problemas do 

nosso Distrito, bem como contribuirá para o embelezamento deste. 

 

                   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 

dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 
 

Ver. Evangelista da Silva Vieira        

 


