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INDICA QUE SEJA REALIZADA UMA REFORMA NO PRÉDIO DO 

CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO VILA SANTA MARIA, NA 

CIDADE DE 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 ser realizada uma reforma geral no prédio do centro 

comunitário no bairro vila Santa Maria, eis que esse estabelecimento se 

encontra com grandes problemas estruturais. 

 

  A população poxorense necessita de um lugar harmônico e 

seguro para realizar suas reuniões, promover seus eventos sociais e 

encontros, os quais desempenham um papel fundamental na 

interatividade entre amigos e famílias. 

 

  Entrementes, é notório as más condições do aludido 

estabelecimento, tanto nas instalações elétricas, hidráulicas, como 

infiltrações nas paredes, telhados cedendo, entre muitas outras. 
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  Outrossim, a participação popular na política é de suma 

importância, haja vista que são dessas reuniões que saem boas ideias 

para colaborar com o gestor da cidade.  

 

  Portanto, nada mais justo que oferecer um espaço digno e 

atraente para a comunidade se sentir valorizada e parceira da 

administração, bem como não podemos deixar de mencionar que um 

prédio reformado embelezará a cidade e valorizará os patrimônios 

residenciais. 

 

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. Geovane de Souza Conceição 

 


