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INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDO O 
SOBERANO PLENÁRIO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA 
TIRADENTES NO BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE E NA AVENIDA L DO 
BAIRRO RESIDENCIAL ITAMARATI DE NOVA OLÍMPIA - RINO. 
 
   De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois 
de ouvido o Soberano Plenário, o Vereador Autor, pede que seja encaminhado o 
presente expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Cristovão 
Masson para que o mesmo possa tomar as providências necessárias. 
  

JUSTIFICATIVA À INDICAÇÃO Nº 077/2013 
 

Senhora Vereadora 
Senhores Vereadores. 
 
  A rua e a avenida acima citada estão situadas em bairros distintos do nosso 
Município, a Rua Tiradentes localizada no Bairro Jardim Novo Horizonte e a Avenida L 
no Bairro Rino. Para melhor entendimento da localização dos trechos a serem asfaltados 
explico que a Rua Tiradentes é aquela localizada no lado esquerdo da Creche Municipal 
para quem segue por essa rua sentido ao bairro Rino ou Centro da Cidade, sendo que até 
a creche ela é asfaltada, daí em diante num trecho de aproximadamente 100 metros onde 
ela termina é a parte sem asfalto, que ora indico a pavimentação. No término dessa rua é 
o início da Avenida L aquela que passa em frente ao Bairro Rino e em frente ao 
escritório da empresa Cemat e seu anexo a subestação de energia elétrica. O pedido de 
pavimentação é fruto de reclamação de moradores a este parlamentar, que me 
convidaram a visitar a rua e ver a precariedade que é; e o transtorno que causa aos 
moradores que residem no seu entorno. Preocupado com a situação, peço 
respeitosamente aos nobres companheiros de vereança que reflitam sobre a situação 
dessas pessoas e acolham este pedido dando a ele sua aprovação e ao Prefeito peço 
inserir nas suas metas de obras, antecipando que em sessões futuras apresentarei projeto 
de lei contendo o nome de um vulto querido de nosso município para denominar a 
avenida, ainda sem nome.  

 
  Nova Olímpia, MT, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e treze. 

 
 

Vereador JOSIMAR SILVA LIMA 


