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INDICA A NECESSIDADE DE PROCEDER A REFORMA NA ESCADARIA 

LOCALIZADA PRÓXIMA AO MERCADO BRASIL QUE LIGA AO BAIRRO 

COHAB VELHA, 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 

veemente necessidade de proceder à reforma na escadaria localizada 

próxima ao Mercado Brasil que liga ao Bairro Cohab Velha, tendo em vista 

que a referida escadaria se encontra em péssimas condições. 

 

É imperioso ressaltar que a comunidade poxorense está 

reclamando dos buracos, degraus deteriorados, ausência de iluminação, os 

quais impossibilitam as pessoas ao acesso à escadaria ante os seus 

inúmeros problemas estruturais, sendo que prejudica o direito de ir e vir dos 

moradores. 
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Logo, é imperioso que o Poder Executivo realize reforma na 

reestruturação da escadaria com os devidos aparatos, bem como que seja 

implementada iluminação adequada. 

 

Desta feita, 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, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

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

três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 
 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 
 


