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REQUERIMENTO Nº. 125/2022 

 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, solicita à Mesa Diretora que, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 

formalidades regimentais, seja encaminhado à Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer, o seguinte REQUERIMENTO: 

 

 SOLICITA A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DO 
ARTESÃO, NO DISTRITO STELA CÂMARA DUBOIS, ENTROCAMENTO, NO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Tendo em vista, o número crescente de artesãos em nosso Município, faz-se necessário a construção 

de um lugar especifico para desenvolver esta atividade na forma de exposição e venda dos produtores, 

mostrando que com organização e planejamento estratégico podem alcançar um nível mais alto dentro deste 

segmento e além de tudo conscientizar a população sobre a relevância da produção artesanal. 

A construção da Praça do artesão será um local visitado por turistas e também moradores, que estão à 

procura de alguma lembrancinha que representa a cidade ou até mesmo as belas peças, fábricas em madeira, 

gesso ou barro, as bolsas e chapéus de palha, tecido e crochê e vários outros tipos de artesanatos que são 

produzidos em nosso Município. 

Na Praça do artesão a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, também 

poderá promover programações culturais. 

Diante do exposto, solicitamos à Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer, as providências cabíveis no sentido de viabilizar esforços para realizar a construção da Praça 

do artesão, atendendo aos pedidos de toda comunidade. 

 

SALA DAS SESSÕES, 19 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

_____________________________________ 

 FRANCISNEI SANTOS SOUSA FILHO 
                         (Dr. Nei Filho - Vereador) 
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A P R O V A D O 

     Em___________________________________________ 

      ______________________________________________ 

Jaguaquara ______ de ____________________ de 2022. 

_________________________________ 

Presidente 
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