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SUGESTIONO AO PODER EXECUTIVO A NECESSIDADE DE 

ADQUIRIR LAMA ASFALTICA E MATERIAL BETUMINOSO COM 

A FINALIDADE DE REALIZAR O SERVIÇO DE TAMPA-BURACO 

NAS RUAS DO 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, 

com cópia ao Deputado Zeca Viana, mostrando-lhe a 

necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em 

consideração a necessidade de adquirir lama asfáltica, por meio de 

emenda parlamentar, com a finalidade de tampar os buracos das 

ruas do Município, ante a lastimável situação em que se encontram 

os bairros de Poxoréu. 

 

A indicação se faz necessária uma vez que as ruas do 

Município se encontram com muitos buracos ocasionados pela ação 

do tempo. Desta maneira, o bom e correto tráfego de veículos fica 
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prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que se 

utilizam da rua.  

 

Logo, é indispensável uma rápida intervenção do Poder 

Público para que tome as providencias necessárias para melhorar a 

trafegabilidade das ruas. 

 

Assim , Nobres Parlamentares,  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 doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  

 


