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Indico ao Governador Mauro Mendes, extenso a
secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
econômico  a  indicação  da  execução  do
Programa  ''Trilha  do  Desenvolvimento''  no
município  de  Nova  Mutum/MT.

Com Fulcro No Art.160-II, Desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que remeta esta Proposição ao Governador Mauro Mendes, extenso a secretaria de Estado de
Desenvolvimento econômico para indicação da execução do Programa ''Trilha do Desenvolvimento'' no
município de Nova Mutum/MT.

JUSTIFICATIVA

Esta Propositura em forma de indicação visa indicar ao Governo do Estado, o programa ''Trilha do
Desenvolvimento'' para atender o município de Nova Mutum/ MT.

A iniciativa visa gerar oportunidades de desenvolvimento das atividades econômicas nos municípios, por
meio de uma estrutura itinerante ou de forma fixa dentro da ganha tempo na cidade, ou no polo mais próximo,
para mostrar à população todas as possibilidades de crédito e orientações negocia em todas as regiões do
Estado.

 O programa ainda impulsiona a qualificação profissional dos tomadores (potenciais clientes) para o
empreendedorismo e gerenciamento correto da sua atividade, de maneira a fazer uso consciente do crédito
e gerar resultados positivos para o seu negócio. A expectativa do programa é de com o crédito mais perto da
realidade das pessoas, elas terão a oportunidade de realizar seus sonhos, estruturar um negócio, e
consequentemente, irem mais longe. E ainda no mesmo propósito ofertar palestras para empresários e
produtores rurais da região.

A ação ainda se concentra numa abordagem sobre empreendedorismo e gestão de negócios para o acesso
ao crédito consciente e orientado e apresentação dos serviços e produtos do Desenvolvimento econômico do
Estado.
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