
INDICAÇÃO Nº 177/2021. 
 

AUTORA:         Vereadora: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA -DEM 
 

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, com cópia a Secretaria de 
Assistência Social, a necessidade de beneficiar as 
famílias de baixa renda do nosso Município, em 
época Natalina e Final de Ano, com a doação de 
cestas básicas, para que não tenha nenhuma 
família nesta cidade passando por necessidade. 

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 
CLAUDINEI SINGOLANO, com cópia a Secretaria de Assistência Social, a 
necessidade de beneficiar as famílias de baixa renda do nosso Município, em 
época Natalina e Final de Ano, com a doação de cestas básicas, para que não 
tenha nenhuma família nesta cidade passando por necessidade. 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 22 de 

novembro de 2021.   
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Muitos brasileiros, que vivem à mercê da pobreza, 
buscam formas de receber cesta básica gratuita. Esse benefício melhora a 
alimentação de toda a família e combate a forme no país. 

 
O Bolsa Família nem sempre é o bastante para 

arcar com as despesas mensais. Quase sempre, os beneficiários precisam 
buscar outras iniciativas principalmente do Governo Municipal para 
melhorar as condições de saúde, educação e alimentação.  

 
Dessa forma, pedimos ao Poder Executivo e 

Secretarias competentes, que não meçam reforços para que possam 
garantir um Natal e um Final de Ano mais solidário as famílias de baixa 
renda do nosso município. 

 
 
 Assim, solicito apoio do nobre Vereadores para 

aprovação desta proposição.  
 
Plenário das Deliberações, Cezalpino Mendes 

Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 22 de novembro de 2021. 
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