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PROJETO INDICATIVO N® 001/2021                                            .            i
1

Senhor Presidente,  apresento a Vossa  Excelência,  de  acordo com os termos que   |

!        rege  o  Regimento  lnterno  desta  Casa  e  dar-se  ciência  ao  Senhor  Prefeito,  MARCUS   i
LEÃO  COLARES  do  presente  Projeto  lndicativo,  que  propõe,  ao  mesmo  providenciar a   !
11

i        realização da lmplantação e Normatização em placas de lnauguração em obras públicas   ;
;        do Município de santa Bárbara do pará, sustentando o agente politico legislativo autor do   i
'

:        projeto  e/ou  requerimento  que  antecedeu  o  inicio  da  realização  da  execução  da  obra,

:        como ferramenta de harmonia entre poder Executivo e Legislativo.

JUSTIFICATIVA

A  presente  proposta  prevê  que  nas  placas  comemoratjvas  das  inaugurações  de   !
1

i        obras  públicas  deverão  constar  as  informações  básicas  acerca  do  nome  do  agente   i
I

!         politico   legislativo   autor   do   projeto   e/ou   requerimento   que   antecedeu   o   inicio   da   !
'        realização  da  respectiva  obra".  0  projeto  não  se  trata  de  querer  fazer  uma  inserção

i         poli.tico-partidária  ou  de  autopromoção,  sobretudo  relacionada  ao  autor  que  solicitou  a
i        obra,   mas  de   característica   politioo  administrativo,   pois,   a   referida   proposição  coibi

!        condutas de quererfazer uso da máquina pública para projeção pessoal e assegura que   !

:        a publicidade traça normas constitucionais de caráter unicamente informativo.                           i
i                  Assim   solicito   apoio   dos   demais   vereadores,   uma   vez   que   toda   e   qualquer   i
'

:        inauguração de obra  pública tem o efeito de dá agilidade e transparência no registro de   :
1,

!        acomodar as melhorias benéficas da  sociedade,  demonstrando que a convergências de   !
1

i        ações colaborativa e conjunta dos poderes público Executivo e Legislativo.
1

Estas são as razões do referido projeto.

Sala do Plenário, Femando Conceição da Silva, 25 de Fevereiro de 2021.
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