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INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONSTRUÇÃO DA 

PONTE SOB  O CÓRREGO BARREIRÃO LOCALIZADO NA MT 260 

ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PARAÍSO DO LESTE. 

                      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 mencionada localidade dispõe de uma ponte em estado 

precário , ou seja, bastante deteriorada, o que dificulta a passagem de 

transporte naquela região. Fica difícil o deslocamento de veículos tanto 

veículos menores como maiores, tendo em vista ser uma localidade com 

bastante agropecuária que necessita de uma garantia na passagem para 

assim derem continuidade ao trabalho rural com mais segurança. 

 

  Cumpre ressaltar que, com ausência de uma ponte de bom 

estado, as pessoas são obrigadas a passar por várias situações de risco, 

aumentando assim o medo e o desânimo no desenvolver de suas tarefas 

diárias. A construção da ponte valorizará a localidade e trará maior 

tranquilidade para que a utiliza, podendo todos ter uma locomoção com 

uma boa infraestrutura, facilitando a passagem e consequentemente a 

escoação dos produtos da região. . 

 

INDICAÇÃO 

 

Nº003 /2017 

 

PROTOCOLO 

 

Nº 51.886/2017 

 

Autor: VEREADOR LEONIDAS MACHADO BARCELO 



 

 
 

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 

  A construção da ponte, além de beneficiar a todos que 

trafegam por aquela região para que mão aconteça nenhuma tragédia. 

 

  Por essas razões, requeiro o apoio dos demais pares desta 

Casa de Leis, pois assim o fizermos, estaremos cumprindo com nosso 

papel. 

 

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

seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Leônidas Machado Barcelo 

 


