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Responsável 

INDICAÇÃO N. 047/2020 
Autoria: Vereadora Elisa Gomes Machado. 

 

SÚMULA:  A Vereadora que a esta subscreve, de acordo com o Regimento 

Interno desta Casa, INDICA ao Senador da República, Jayme 

Veríssimo de Campos, a necessidade de disponibilizar emenda 

parlamentar para pavimentação asfáltica nas Ruas dos Bairros 

São José Operário e Santa Maria, conforme ofício encaminhado 

013.2019. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 Respeitosamente cumprimento Vossa Excelência, e sirvo-me do presente Ofício para solicitar, 

se possível, disponibilizar emenda parlamentar para asfaltamento dos Bairros São José Operário e 

Santa Maria. 

O Bairro São José Operário, localizado no município de Alta Floresta, necessita de 

asfaltamento nas ruas não pavimentadas. O bairro foi parcialmente pavimentado, restando poucas ruas 

para a conclusão total. Já o bairro Santa Maria é um bairro que ainda não teve esta infraestrutura, 

informamos que algumas ruas necessitam ser construídas galerias para escoamento das águas das 

chuvas, ressaltamos que as emendas parlamentares são de vital importância nos investimentos 

necessários à melhoria da qualidade de vida da população, a exemplo das áreas de infraestrutura, saúde 

e esporte, entre outras. 

Assim, buscando sempre melhorar o atendimento dos moradores e priorizando a melhoria na 

qualidade de vida, contamos com Vosso apoio para a execução dessas obras tão importantes para o 

desenvolvimento do município.  

As ruas que necessitam ser pavimentadas são: Av. Jacarandá, Rua Mogno, Rua Ipê, Rua 

Operária (Parte), Rua Angelin, Rua Maracatiara, Rua Castanheira, Rua Amoreira, Rua Jatobá, Rua 

Eucalipto, Rua Cerejeira, Rua dos Atletas, Rua Cedro, Rua Itaúba e Av. das Embaúbas 

 

 Confiantes no empenho de Vossa Excelência neste sentido e nos colocando a vossa inteira 

disposição, subscrevo-me com elevados votos de estima consideração desejando sucessos em vossas 

realizações. 

 

Alta Floresta – MT, 27 de fevereiro de 2020. 

 

  

 Cordialmente, 

 

 

 

Elisa Gomes Machado 
Vereadora   


