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SUGESTIONO AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA REALIZADA A 

LIMPEZA GERAL NO MINI ESTÁDIO - EM FRENTE À 

PREFEITURA MUNICIPAL - 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-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em 

consideração a necessidade de ser realizada uma limpeza geral no 

Mini Estádio, nesta cidade. 

 

                    A população poxorense clama por condições 

favoráveis para a prática de esporte, atividade inviabilizada pelas 

más condições em que o referido mini estádio se encontra, estando 

completamente sujo e necessitando de uma limpeza geral em toda 

a sua extensão. 
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Autor: VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS NETO- “Dr. 
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  Outrossim, a prática de esportes beneficia o ser 

humano e é uma ótima fonte de vitalidade, uma vez que, reduz 

consideravelmente a probabilidade do aparecimento de doenças e 

ajuda a restabelecer a autoestima das pessoas. 

 Logo, 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 

do Mini Estádio com a realização de limpeza em toda sua extensão, 

corte de grama, e, 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 

dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  
 


