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SUGESTIONO QUE SEJA CONSTRUÍDO UM COMPLEXO DE LAZER 

NO PARQUE RODOVIÁRIO, 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 ser construído um complexo de lazer no Parque 

Rodoviário nesta cidade, com a inclusão de uma orla, arborização na 

área, um local destinado a eventos, pista de caminhada, quadra de areia 

e uma academia ao ar livre. 

 

                   Importante consignar que há pouquíssimas opções de lazer 

na cidade de Poxoréu, e a construção de uma orla, a arborização do local, 

e a destinação de um local para realização de eventos, como por 

exemplo, o “Festival de Praias”, aperfeiçoaria a imagem da cidade e 

ocasionaria melhorias em sua infraestrutura. 

 

  Outrossim, não se pode olvidar que a construção de uma 

pista de caminhada, da quadra de areia e da academia ao ar livre 
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estimulará a população a prática de exercícios físicos, contribuindo para a 

melhoria na qualidade de vida dos cidadãos poxorenses. 

   

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 

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

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  


