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SÚMULA

 

 

Trata-se de dois trechos em rua

totalidade, contudo, nos dois casos, o trecho final das mesmas não há pavimentação e 

com as últimas chuvas se formaram crateras na frente das residências, dificultando e 

até inviabilizando a entrada dos moradores.

final, ainda há uma área de reserva que carece de constante acompanhamento e 

limpeza, uma vez que, forma

sujeitos a situações diversas de riscos, além de, infelizme

de lixo por parte de pessoas que não tem consciência.

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 

consideração, subscrevo-

 

 

 

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha

Alta Floresta – MT, 08 de abril de 2020.
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2020 
Mequiel Zacarias Ferreira. 

SÚMULA:  O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa, INDICA 

Infraestrutura executar o serviço de recuperaçãodos 

pontos críticos na parte não pavimentada das ruas 

Belo Horizonte e Rua Bahia, bem como, a roçagem 

do trecho final da Rua Bahia, Cidade Alta. 

JUSTIFICATIVA 
 

se de dois trechos em ruas que já são pavimentadas quase que em sua 

totalidade, contudo, nos dois casos, o trecho final das mesmas não há pavimentação e 

com as últimas chuvas se formaram crateras na frente das residências, dificultando e 

até inviabilizando a entrada dos moradores. Além disso, quanto a rua Bahia, no trecho 

final, ainda há uma área de reserva que carece de constante acompanhamento e 

limpeza, uma vez que, forma-se um matagal na localidade e os moradores ficam 

sujeitos a situações diversas de riscos, além de, infelizmente ser espaço para deposição 

de lixo por parte de pessoas que não tem consciência. 

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 

-me. 

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha 

de abril de 2020. 

 

Mequiel Zacarias Ferreira  
Vereador 

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

site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Responsável 

O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa, INDICA Secretaria de 

Infraestrutura executar o serviço de recuperaçãodos 

pontos críticos na parte não pavimentada das ruas 

Belo Horizonte e Rua Bahia, bem como, a roçagem 

do trecho final da Rua Bahia, Cidade Alta.  

s que já são pavimentadas quase que em sua 

totalidade, contudo, nos dois casos, o trecho final das mesmas não há pavimentação e 

com as últimas chuvas se formaram crateras na frente das residências, dificultando e 

Além disso, quanto a rua Bahia, no trecho 

final, ainda há uma área de reserva que carece de constante acompanhamento e 

se um matagal na localidade e os moradores ficam 

nte ser espaço para deposição 

Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 


