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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Trrr  PINDORETAMA 

Projeto de Indicação n° 	/2022 

Senhora presente e demais membros dessa augusta casa legislativa, venho 
por meio de este apresentar PROJETO DE INDICAÇÃO, observado o que 
estabelece o regimento Interno da câmara Municipal de Pindoretama, a ser 
encaminhada ao Senhor Prefeito, ouvido o Plenário desta Casa, para que seja 
feita a PADRONIZAÇÃO DAS PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS, COM AS CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE 
PINDORETAMA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

JUSTIFICATIVA 

0 presente projeto de indicação vem sugerir ao Prefeito Municipal a 
padronização das cores de prédios públicos, pertencentes ao Município. Tal 
indicação se justifica pelo fato de que a utilização de pinturas é muito comum 
na administração pública para identificar uma gestão de outra. Com  a 
utilização, nas pinturas externas e internas dos prédios públicos, com as cores 
predominantes da bandeira, evitará mudanças destoantes e desnecessárias 
nas pinturas, das fachadas. A proposta, acatada pelo gestor municipal deverá 
ser aplicada as novas edificações, reformas e/ou locações promovidas pelo 
poder público, podendo ser adotadas medidas para as adequações dos prédios 
já existentes. 

A presente indicação também veda a utilização e/ou padrão estabelecido por 
qualquer partido  politico,  evitando assim propaganda de legendas 
partidárias.Com  a uniformizando a pintura dos prédios de órgãos públicos em 
nosso município, estamos valorizando a nossa bandeira realçando suas cores, 
prevalecendo os significados e embelezando a cidade, descartando qualquer 
outro interesse, seja  politico,  partidário ou pessoal. Os símbolos e as cores 
municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem da 
comunidade, uma vez que representam a identidade do Município, sua 
evolução política, administrativa e econômica, bem como os seus costumes, 
tradições e arte. Desta forma, a utilização da padronização de cores proposta, 
evitaria ainda gastos desnecessários aos cofres públicos, pois são muito 
comuns as gestões de partidos opostos refazerem a pintura dos prédios 
públicos assim que tomam posse. Deve-se ressaltar que em prédios já em 
funcionamento e em bom estado de conservação não se faz necessário 
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