
ac              CÂMARA     MUNICIPAL     DE     LAGOA     DA     PRATA  
          ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 024 / 2018  

 Sr. Presidente,

Os Vereadores infra-assinados, na forma regimental, consultado o Plenário,

indicam  ao  Executivo  Municipal,  atendendo  reivindicações  dos  Vereadores

Mirins: 

  a)  a necessidade de sinalizar com faixas para pedestres e colocar placa de

indicação em frente às Escolas Estaduais situadas no município e renovar a pintura

onde já existem;

b) a  necessidade  de  se  efetuar  a  troca  da  iluminação  ao  lado  da  Praia

Municipal, como também sua preservação;

c)  a necessidade de  se  aumentar  a  iluminação  em  toda  nossa  cidade,

principalmente na área central;

d) a necessidade de se desenvolver um Projeto de Poesias e músicas nos

muros da cidade;

e) a necessidade de se realizar uma feira artística focada em artesanato, com

exposição e venda de produtos, além de cursos que incentivem a iniciação de outras

pessoas. O município poderia prover a estrutura em parceria com os artesãos que

seriam cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

f) a necessidade de se fazer uma reforma na quadra do Bairro Santa Helena,

arrumando os refletores, traves dos gol, repintar a quadra, colocar uma cesta de

basquete e cobertura. 
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JUSTIFICATIVA:

 Apresentamos esta  Indicação visando  atender  as  reivindicações

apresentadas  pelos  Vereadores  Mirins  na  Reunião  do  Programa  Câmara  Mirim,

realizada no dia 02 de julho de 2018.

 Sala das sessões, 09 de julho de 2018.

CABO NUNES DO PROERD
Vereador do PDT

   PRETO                 ADRIANO MOREIRA
               Vereador do SD                                                    Vereador do PDT

        JOSIANE ALMEIDA DA SILVA                   PROFESSOR ELIAS IZAIAS 
                Vereadora do PMDB                                           Vereador do PRB

                  JOANES BOSCO                 CIDA MARCELINO
                    Vereador do PV                                                Vereadora PRB
 

            LALINHO                             QUELLI CÁSSIA COUTO
                   Vereador do SD                                                 Vereadora do PV
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