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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO A NECESSIDADE DE 

OFERECER INCENTIVOS ÀS PEQUENAS EMPRESAS DA CIDADE 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-lhes a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade do Poder Executivo colaborar com incentivos às pequenas 

empresas, visando estimular a geração de empregos e rendas. 

 

  De inicio, é imperioso mencionar que mais de 70% dos 

postos de trabalho do país são gerados pelas micro e pequenas 

empresas, promovendo o crescimento de renda na cidade. 

 

      Ademais, ressalta-se que não é possível que o Poder 

Público ofereça maquinário público para colaborar com as Empresas de 

pequeno Porte, pois feriria o que rege a nossa legislação. 

 

    Entrementes, é imprescindível que o Poder Executivo 

encontre outras maneiras para colaborar com essas pequenas empresas, 
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oferecendo benefícios para os pequenos negócios, estimulando a criação 

de mais empresas, mais empregos e, consequentemente, uma geração 

maior de renda na cidade. 

 

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 

sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  
 

 


