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SUGESTIONO AO PODER EXECUTIVO QUE SEJAM ADQUIRIDAS DUAS 

TRAVES EM PROL DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE 

JOANESBURGO, NA 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 adquirir duas 

traves para a quadra de esportes do Distrito de Joanesburgo, na 

cidade de Poxoréu – MT. 

 

  Ora, Nobre Gestor, é importante consignar que a 

prática de esportes beneficia o ser humano e é uma ótima fonte 

de vitalidade, uma vez que, reduz consideravelmente a 

 
INDICAÇÃO 

 
Nº 027 /2018 

 
PROTOCOLO 

 
Nº__________/2018 

 

Autor: VEREADOR EDSON PEREIRA FIGUEIREDO 



 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE POXORÉU 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 
RUA MATO GROSSO Nº 107- FONE (66) 436-1224/1165 – EMAIL C.POXORÉO@VSP.COM.BR 

 CEP 78.800.000 – CNPJ 01.975.572/0001-59 

probabilidade do aparecimento de doenças e ajuda a restabelecer 

a autoestima das pessoas. 

  Portanto, o futebol, como todo esporte, educa crianças 

e adolescentes. O futebol tem o poder de transformar pessoas e 

torna-las mais fortes para enfrentar a vida.        

Outrossim, tendo em vista o baixo custo para a 

manutenção dessa benfeitoria, entendemos que é imprescindível 

a manutenção desses campos de futebol, pois assim estaremos 

proporcionando a população um local adequado e decente para a 

prática de esportes. 

 

 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 vinte do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 
 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  
 
 


