
;^ii#;i;:ó,;ôi
ES|ADO DÉ &ÀO PAULO

tNDtcAçÃo No
407t2018

O VeÍeador José Rolletabcrg ÁÍâúJo Castro, Do
u3o dê suas prerrogatlvÀs pÀrlalnedtarea, êtc.;

Clfá?4 
ao Prefeito Municipal as providências que se Íizerem

necessárias, junto ao setor competente da municipalidade, no sentldo de
seJam instaladas placas identificadoras e explicatlvas ao lado dos
diversos monumentos, praças temáticas e principais avenidas de nossa
cidade.

c1tdf& M quesejam acrescentadae essas informaçôes no Site
do Munlcípio.

A presente propositura objetiva relembrar, informar e valorizar os
inúmeros patrimônios culturais de nossa cidade. Nossos monumentos,
praças e principais avenidas não possuem placas que contem a sua
história.

Precisamos sempre contar nossa história e náo deixá-la esquecida.
O resgate de informações dos monumentos, a1ém de agregar conhecimento,
também aproxima os cidadãos da história de Santa Fé do Sul.

Existem projetos inovadores de instalaçáo de placas que transportam
o usuário, através da leitura por dispositivos móveis do código QRCode, a
uma ficha com dados e resumo sobre o personagem ou evento retratado na
obra em três idiomas: português, inglês e espanhol.

Neste sentido Senhor Prefeito é que esta indicaçáo esta a merecer a
atenção de Vossa Excelência.

Sala dae Sessôes DÍ. .Ioá
O5 de Deze

do Amaral Ribeiro,
de 2018.

José Rolle llraúJo Castro
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