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SUGESTIONO AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA INSTALADA 

ILUMINAÇÃO ADEQUADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO 

DISTRITO DE JOANESBURGO, 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, 

com cópias ao Deputado Federal Valtenir Pereira, mostrando-

lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                     A presente Indicação tem por objetivo atender as 

reinvindicações dos moradores do Distrito de Joanesburgo ante a 

necessidade de ser instalada iluminação pública na quadra de 

futebol no respectivo distrito de Joanesburgo, na cidade de Poxoréu 

– MT. 

 

                    Lamentavelmente, os moradores da localidade 

supramencionada anseiam que o Poder Público insira iluminação no 

campo de futebol, para que eles possam realizar torneios e, por 

conseguinte, praticar esportes no período noturno. 
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  É imperioso ressaltar que a população clama por 

condições favoráveis para a prática de esporte no período noturno, 

atividade inviabilizada pela ausência de iluminação adequada. 

 

  Outrossim, é crível que a prática de esportes beneficia 

o ser humano e é uma ótima fonte de vitalidade, uma vez que, 

reduz consideravelmente a probabilidade do aparecimento de 

doenças e ajuda a restabelecer a autoestima das pessoas. 

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 dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezoito. 

 
 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  

 


