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INDICA A NECESSIDADE DE PROCEDER A REFORMA NA QUADRA 

POLIESPORTIVA DA VILA SANTA MARIA, NO MUNICIPIO 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 proceder à reforma na quadra poliesportiva da Vila 

Santa Maria, neste município. 

 

  Nesta oportunidade, é imperioso que seja realizada uma  

reforma geral da quadra poliesportiva, posto que a comunidade poderá 

realizar suas atividades físicas, uma vez que, hoje encontra-se com 

sérios problemas na sua estrutura. 

 

                  Ademais, a comunidade poxorense carece de espaços de 

lazer para que as pessoas possam usufruir de momentos de 

entretenimento, razão pela qual, pedimos que sejam tomadas 

providencias para a reforma da aludida quadra, com a finalidade de 

atender os anseios da comunidade. 
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Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem 

procurado realizar uma administração que prima, principalmente, pela 

interatividade, respeito e interesse comum com as comunidades, 

princípios fundamentais para o exercício da democracia. 

 

                  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 

 

 

 

 
 

 

 


