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INDICA, EM CARATER DE URGÊNCIA, A NECESSIDADE DE 
PROCEDER A RECUPERAÇÃO DA PX50 QUE PERMITE O ACESSO À 
TOCA DO JACARÉ, 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 proceder à recuperação da PX50 que permite o acesso à 

Toca do Jacaré, neste município. 

 

  Ressalta-se que a aludida estrada encontra-se em situação 

precária. Logo, infelizmente o direito de ir e vir, previsto na Constituição 

Federal de 1988, está sendo negado ao povo. Assim, é imperioso que o 

Poder Público Municipal tome as medidas necessárias para recuperar a PX 

supramencionada. 
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Outrossim, Nobres Parlamentares, a restauração da Rodovia 

Municipal PX – 50 é de suma importância para oferecer boa trafegabilidade 

aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas, 

especialmente  os Fazendeiros que utilizam aquelas vias, uma vez que, 

devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir 

das pessoas. 

 

Ora, é notório que a liberdade de locomoção é um direito fundamental 

de primeira geração em defesa da arbitrariedade do Estado no direito de se 

locomover no Estado Brasileiro. 

 

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 

vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. 

 

 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 
“Dr. Calinhos Valim” 

 


