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INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE 

INSTALAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA GREGÓRIO DE MATOS 

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, 

 

Justifica-se a presente indicação a necessidade de ser 

instalada iluminação pública na Rua Gregório de Matos ante a constante 

solicitação da população poxorense. 

 

Com efeito, vislumbra-se que devido à ausência de 

iluminação pública, essa situação vem favorecendo as ações de vândalos, 

onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se 

vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto dos moradores 

daquela região. 

 

Sendo assim, é necessário que de imediato seja agilizada, 

junto aos órgãos competentes, a instalação de rede de iluminação pública 

na localidade supracitada. 
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Desta feita, é imprescindível que o Poder Público ofereça um 

serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é essencial para a 

qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio 

do munícipe. 

 

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o 

respectivo problema, gerando tranquilidade as pessoas que por ali 

trafegam. 

 

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 

cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove. 

 

 

 

Geovane de Souza Conceição 


