
 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 
RUA MATO GROSSO Nº 107- FONE (66) 436-1224/1165 – EMAIL C.POXORÉO@VSP.COM.BR 

 CEP 78.800.000 – CNPJ 01.975.572/0001-59 

 
INDICO AO PODER EXECUTIVO REALIZE A EXPANSÃO DE ALGUNS 

PONTOS DA ESTRADA QUE PERMITE O ACESSO À ASSOCIAÇÃO DE 

PISCICULTORES DA REGIÃO DO GARIMPINHO, 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 que o Poder Executivo realize a ampliação de alguns pontos 

da estrada que permite o acesso à Associação de Piscicultores da Região 

do Garimpinho, na cidade de Poxoréu. 

 

          É importante consignar que, infelizmente, vários acidentes já 

ocorreram naquela localidade pelo fato da estrada ser considerada muito 

estreita. 
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Por conseguinte, a presente indicação se refere a um anseio 

comunitário, uma vez que, a aludida ampliação da estrada contribuirá para 

uma melhor trafegabilidade das pessoas naquele local. Logo, é importante 

consignar que a população clama por uma solução em caráter de urgência, 

posto que a expansão de pelo menos alguns pontos da estrada evitara que 

muitas vidas sejam ceifadas. 

 

Outrossim, não se pode olvidar que a respectiva estrada dá acesso à 

Associação de Piscicultores da Região do Garimpinho, logo, a ampliação da 

estrada também contribuirá para o escoamento da produção. 

 

 Assim, é dever do Poder Público garantir melhorias na qualidade de 

vida da população, e propiciar meios para que os cidadãos vivam com 

dignidade.  

 

          Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense. 

 

         Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos treze dias 

do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

 
Ver. Geovane de Souza Conceição 

 
 
 


