CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 02/2019
INDICA A REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE
BALDIM / MG.

Excelentíssimos Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Conforme preceitua o artigo 245 inciso II do Regimento Interno da Câmara, apresento
a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal ALEX VANDER MARTINS, sobre a realização da Festa Popular Carnaval
no município de Baldim no período 02 de março a 05 de março de 2019.
JUSTIFICATIVA
O Carnaval de Baldim é uma das festas esperadas na cidade pelos seus munícipes.
O vereador autor deste Requerimento Adriano Ferreira de Siqueira solicita do
Executivo
Municipal
a
realização
do
Carnaval/2019.
Na propositura, o parlamentar destaca a grande importância da participação da
população e pede à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Cultura e Lazer maior
atenção para este tipo de festividade na cidade, por se tratar de uma comemoração
popular.
"Entende que, Baldim precisa de organizar –se para a realização de um evento como
este, pois o carnaval é uma festa tradicionalmente popular. Precisamos dar mais
atenção para este tipo de evento, para que em cada edição possa haver maior
participação da população”, explica o vereador.
Na oportunidade, sugere ao Executivo Municipal e Comissão Organizadora dos
Eventos do município de Baldim que, caso não disponha de recurso financeiro para a
contratação de bandas, seja estudada a possibilidade de contratação de um som
mecânico à altura do evento, instalado em local que atenderá à realização desta
festa popular evitando que muitos jovens, adolescentes, famílias, busquem esta
distração em outras cidades, valorizando o lazer e a cultura popular do próprio
município.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019.
Adriano Ferreira de Siqueira
Vereador
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