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.]s11lLEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Indicação n°: .Q.&9 12021. 

Autoria:Vereador Antonio Almeida Filho (Leio) - MDB 

"Indica ao Poder Executivo Municipal a 
implantação/reativação da Subprefeitura na 

j 	
localidade das Minas do Camaquã" 

Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as). 

Vereador infra signatário , membro efetivo desta Colenda Casa das Leis. 

Após tramitação regimental, vem, indicar ao Poder Executivo Municipal a inclusão de 
uma subprefeitura em Minas do Camaquâ. 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente indicação, devido ao abandono 'da localidade ao 
longo dos anos , vimos tomo necessário a implantação da Subprefeitura no local , para 
melhor atender as demandas daquela localidade , com maior agilidade e eficiência, 
importante frisar os anos de prosperidade e mineração na localidade , os quais 
ajudaram muito nas receitas do Município , cumpre salientar que se trata de um local 
com potencial extraordipário devido a riqueza de seu solo , também um forte braço da 
pecuária do nosso município. Possui um enorme potencial também em turismo por sua 
beleza , visitada tanto pelos nossos munícipes, corno por pessoas de outras cidades 
da região e Municípios distantes, de outros estados e países , levando a beleza da 
nossa terra , alem de nossas fronteiras , traduz-se como um verdadeiro "cartão postal" 
de Caçapava do Sul/RS. Importante salientar o enorme potencial para gerar empregos 
em um futuro bem próximo. Por último mas não menos importante conversamos com 
moradores e o pedido deles é que o Subprefeito seja eleito Democraticamente, por 
votação direta dos moradores locais. 
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SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 23 DE Fevereiro DE 
2021. 

Ver.t6nio Alm,yida Filho - (Lelo).MDB 
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