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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO A NECESSIDADE DE 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “VIVA MEU BAIRRO” NO MUNICIPIO 

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, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de ser inserido o Projeto “Viva Meu Bairro” nesse 

Município. 

 

  É notório que o Município de Poxoréu carece de ações na 

área cultural, educacional, recreativa e desportiva, sendo imprescindível 

a implementação de programas que visem ao atendimento dos direitos 

sociais básicos da região. 

 

  Por conseguinte, é importante consignar que o Projeto “Viva 

Meu Bairro” contribui para o desenvolvimento nas áreas de cultura, 

educação, recreação, desenvolvendo a autoestima e o espirito de 

solidariedade da população. 
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         Outrossim, ressalta-se que a partir da Constituição de 1988, 

o lazer passou a ser direito social de todos os cidadãos brasileiros, sendo 

também garantido o direito a cultura e ao desporto. Diante de tais 

normas constitucionais devemos incentivar cada vez mais sua 

implementação e darmos efetividade. 

 

Nesse sentido, este projeto de indicação visa proporcionar 

atividades esportivas, culturais e de lazer para toda a comunidade, e 

assim, contribuir para a qualidade de vida da população, primando pelo 

desenvolvimento humano. 

 

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 

quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

Ver. Nathane Vilela Silva       Ver. Leônidas Machado Barcelo 

 


