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INDICAÇÃO N° 022/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
realize estudos e adote as providências pertinentes, 
visando à realização de um Concurso a nível 
municipal, para apresentação de propostas para o 
Hino Oficial do Municípío. 

AUTOR: Vereador Roberto Rivelino Felix de Abreu 

A Lei Orgânica Municipal estabelece em seu Art. 2°, que o Município terá 
como símbolos a Bandeira, o Brasão de Armas, o Hino e as cores oficiais, 
estabelecidos através de Lei Municipal e representativos de sua cultura e de sua 
história. 

Nossa Cidade já possui sua Bandeira, o Brasão de Armas e as cores 
oficiais, mas até o momento, ainda não conta com o Hino Oficial, que narre em poesia 
e versos um pouco da nossa história, da nossa cultura e das dificuldades enfrentadas 
para chegarmos até aqui. 

Acredito que a realização de um Concurso que envolvesse as nossas 
escolas e toda a população na apresentação de propostas seria muito bem recebida, e 
a mais bem votada se tornaria o nosso Hino Oficial, importante símbolo que, como diz 
a nossa própria Lei Orgânica, deve representar a cultura e a história de nossa Cidade. 

A presente sugestão já foi apresentado ao Poder Executivo nos anos de 
2017 e 2018 pelo Vereador Eduardo Etias Andrini, mas até o presente momento não foi 
executada. 

Pelo exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que adote as providências necessárias, objetivando a 
realização de um Concurso no Município, envolvendo as nossas escolas e a população 
potinense, de uma maneira geral, para apresentação de propostas para o Hino Oficial 
do Município. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 24 de janeiro de 2020. 

ROBERTO RIVELINO FELIX DE ABREU 
Vereador — PV. 
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