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INDICA A NECESSIDADE DO PODER EXECUTIVO CONSTRUIR UMA 

PISTA DE ATLETISMO E UMA QUADRA DE AREIA AO REDOR DO 

GINÁSIO, BEM COMO QUE SEJA PROVIDENCIADA ARBORIZAÇÃO E 

JARDINAGEM NO RESPECTIVO LOCAL DO DISTRITO DE ALTO COITÉ.  

      

                 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 ser construída uma pista de atletismo e uma 

quadra de areia ao redor do ginásio de esportes, bem como seja 

providenciada arborização e jardinagem no respectivo local no Distrito de 

Alto coité. 

 

                    É imperioso consignar que seja construída uma pista de 

atletismo e uma quadra de areia ao redor do Ginásio, eis que a população 

do Distrito poderá realizar suas atividades físicas. 
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       Logo, a comunidade poxorense carece de espaços de lazer para 

que as pessoas possam usufruir de momentos de entretenimento, razão 

pela qual, pedimos que sejam tomadas providencias com a finalidade de 

atender os anseios da comunidade.  

 

      Outrossim, vislumbra-se a necessidade de ser providenciada a 

arborização e a jardinagem no respectivo ginásio, com a finalidade de 

embelezar o respectivo local e valorizará os patrimônios residenciais que se 

encontram ali próximos. 

 

                     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 

vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 

 
 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 
 


