
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br 

 

 

INDICAÇÃO N° 067/2020
Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira.
 
 

SÚMULA

.  
 
 

Trata-se do bueiro l
que antecede o Campus da Unemat, que já foi objeto de indicação duas vezes, 
054/2017 e 281/2018, e, nesse sentido, recentemente o serviço foi realizado pela 
prefeitura, contudo, como pode se observar 
que o serviço foi praticamente 
realização de um estudo adequado para resolver a questão, sem prejuízo para a 
população, uma vez que, tal localidade tem grande fluxo e indispensável para o 
trânsito do município. Desse modo, solicito que o 
emergencial para proporcionar melhores condições no trânsito
acidentes e problemas. 

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 
consideração, subscrevo
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Mequiel Zacarias Ferreira. 

SÚMULA:  O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o 
Regimento Interno desta Casa, INDICA Secretaria 
de Infraestrutura a necessidade deque seja refeita a 
obra no bueiro da perimetral Rogério Silva
Severo (curva antes do campus da Unemat). 

JUSTIFICATIVA 
 

se do bueiro localizado na Perimetral Rogério, no córrego Severo, curva 
o Campus da Unemat, que já foi objeto de indicação duas vezes, 

, e, nesse sentido, recentemente o serviço foi realizado pela 
prefeitura, contudo, como pode se observar nessa semana que a obra já “cedeu” e 
que o serviço foi praticamente perdido e, nesse sentido, torna
realização de um estudo adequado para resolver a questão, sem prejuízo para a 
população, uma vez que, tal localidade tem grande fluxo e indispensável para o 

Desse modo, solicito que o trabalho seja feito de maneira 
emergencial para proporcionar melhores condições no trânsito

 
Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 

consideração, subscrevo-me. 

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha 
de Março de 2020. 

 

Mequiel Zacarias Ferreira  
Vereador 

 Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

Lido em 
_ _ _ / _ _ _ / _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Responsável 

O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o 
Regimento Interno desta Casa, INDICA Secretaria 

Infraestrutura a necessidade deque seja refeita a 
obra no bueiro da perimetral Rogério Silva – Córrego 

(curva antes do campus da Unemat).  

ocalizado na Perimetral Rogério, no córrego Severo, curva 
o Campus da Unemat, que já foi objeto de indicação duas vezes, 

, e, nesse sentido, recentemente o serviço foi realizado pela 
nessa semana que a obra já “cedeu” e 

perdido e, nesse sentido, torna-se necessária a 
realização de um estudo adequado para resolver a questão, sem prejuízo para a 
população, uma vez que, tal localidade tem grande fluxo e indispensável para o 

trabalho seja feito de maneira 
emergencial para proporcionar melhores condições no trânsito, bem como, evite 

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 


