
CÂMARA MUNICIPAL DE 

PROPOSIÇÃO no 37/2022 

Espécie: Indicação 

Gabinete do 
Vereador 

• Indica ao Poder Executivo Municipal a substituição do local da 

festa do aniversário do município pela praça Matriz. 

Ilustres, Vereadores e Presidente da Câmara de Capistrano. 

O vereador Félix Sérgio Araújo no uso de suas atribuições que 

são conferidas pelo Regimento Interno apresenta a seguinte propositura 

para apreciação desta casa de leis. Empós, sendo este lido e aprovado em 

Plenário, solicita o envio ao representante do Poder Executivo, Prefeito 

Municipal, Antônio Soares Saraiva Junior para cumprir o requerimento. 

O requerimento ora apresentado visa solicitar a mudança 

do local d a festa do município, que acontecerá dia 22/11/2022 

programa ca a ser realizada no Polo de Lazer. 

T davia, o evento se for realizado no local fechado não 

ajudaria os pequenos comerciantes do munícipio, impedindo de 

contribuir com economia circulante da cidade. 

Cabe ressaltar que terá show de música ao vivo com 

bandas o que ocasionará um grande atrativo em toda região do 

Maciço recepcionando a entrada de centenas de pessoas tornando 

tal local não apropriado para um evento desse porte. 
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Assim, requer a mudança do local do Polo de Lazer para a 

praça da Igreja Matriz, devendo ser realizada a festa do município 

em ambiente aberto colaborando com economia local da cidade e 

ajudando outros pequenos comerciantes na venda de bebidas e 

outros produtos característicos de festa desse porte e trazendo 

maior comodidade ao público por ser em um ambiente aberto e de 

fácil acesso como a praça da Igreja Matriz. 

Dessa forma, se justifica, requerendo a apreciação do Plenário e 

aprovação e subscrição dos vereadores. 

MIK 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano 

08 de novembro de 2022 
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Vereador Félix ergio Araújo 
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