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INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE SEJA REALIZADA 

PARCERIA ENTRE AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICIPIO E O 

PODER PÚBLICO, COM A FINALIDADE DE ANGARIAR MELHORIAS 

AO 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 a necessidade de ser 

criado um projeto de lei por parte do Poder Executivo para que a 

iniciativa privada possa contribuir, juntamente com o Município, para a 

realização de melhorias no âmbito municipal. 

 

  Com efeito, vislumbra-se que várias melhorias sociais no 

nosso município não acontecem, muitas vezes, por falta de recursos do 

Poder Público. Logo, pensando em uma alternativa para essa questão, 

que sugestiono ao Poder Executivo a realização de parcerias com as 

empresas que estão em Poxoréu – MT. 
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                   Cumpre mencionar que as doações realizadas pelas 

empresas poderiam ser feitas por meio de prestação de serviços ou de 

entrega de materiais para determinada obra. Em contrapartida, a 

empresa poderia utilizar placas como forma de publicidade, 

demonstrando que é amiga do Município. 

 

  Assim, escadarias, passarelas, pontes, muros públicos, 

reforma em prédios públicos, parques, jardins, lixeiras são algumas 

opções que podem ser adotadas pelas empresas que passarão a 

contribuir com o Município e, em troca, que sejam reconhecidas como 

empresa ou profissionais socialmente responsáveis. 

 

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 e 

um dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  


