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INDICO QUE SEJAM ABERTAS ALGUMAS RUAS QUE DÃO ACESSO 

AO RIO NO DISTRITO DE ALTO COITÉ, COM A FINALIDADE DE 

FOMENTAR O TURISMO NESSA REGIÃO. 

                      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 abrir algumas ruas no Distrito de Alto Coité, no mínimo em 

três locais, bem como a construção de uma orla com três acessos aos 

pontos de banho do Rio Coité. 

 

                   Importante consignar que várias pessoas frequentam os 

restaurantes no Distrito Alto Coité nos finais de semana, e assim, a 

abertura dessas ruas que dão acesso ao rio, permitiriam que as pessoas 

pudessem tomar banho nesse local, sendo mais uma opção de lazer para 

a população. 

   

                  É notório que o turismo incentiva o desenvolvimento 

socioeconômico local, gerando inúmeros benefícios, tais como geração de 
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renda, aperfeiçoa a imagem da cidade, bem como ocasiona melhorias em 

sua infraestrutura. 

 

  Vale ressaltar que  já havia a abertura dessas ruas nessas 

locais. Logo, sugestiona que seja novamente realizada a abertura dessas 

ruas e a construção da aludida orla, com a finalidade de fomentar o 

turismo  na nossa região, e por conseguinte, promover um “Festival de 

Praia”, que é tanto solicitado pela população poxorense. 

 

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 

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

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  


