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OFÍCIO Nº. 024/2022 

 
Miraselva, 29 de novembro de 2022. 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos respeitosamente a fim de requerer a Vossa Excelência que 

empenhe esforços e interceda, através de emendas parlamentares ou junto aos órgãos competentes, por recursos 

a serem utilizados na aquisição de equipamentos de áudio, destinados à modernização do sistema de som 

pertencente ao patrimônio público do Município de Miraselva. 

 

Enfatiza-se que a renovação dos dispositivos hardware propiciará um ambiente de sonoridade adequado ao 

público presente em eventos, cerimônias e solenidades, por exemplo. Outrossim, justifica-se a presente 

reivindicação em razão da aparelhagem da prefeitura se encontrar defasada, agravando-se ao mencionarmos 

episódios de falhas, com interrupção no funcionamento de microfones.  

 

Destaca-se, portanto, que a obtenção de um novo sistema de áudio, fundamentando-se às particularidades 

de nosso município (caracterizado pelos pequenos limites territoriais), designar-se-á a diversas agendas, consoante 

aos tópicos abaixo:   

 

1) Institucionais: conferências, cursos de capacitação do quadro funcional;  

2) Educacionais: seminários, formaturas, reuniões de pais e professores, feira de ciências;  

3) Atos Cívicos: hino nacional, semana da pátria, programação da independência;  

4) Culturais: intervenções cênicas, declamação de poemas, danças típicas;  

5) Festividades de Menor Porte: intervenções musicais em ambientes públicos, eventos da terceira idade. 

 

Baseando-se no exposto e, considerando os benefícios aos modernizarmos a equipagem de som pertencente 

ao patrimônio público, renovamos o pedido pelo atendimento da presente demanda e reforçamos que os recursos 

permitirão a aquisição dos seguintes itens: caixas amplificadas 15" - 1000W; mesa de som digital - 32 canais; 

microfones sem fio e lapelas. Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos da mais 

elevada estima e de distinta consideração. 

___________________________ 
PEDRO TOLOVI 

VEREADOR  
___________________________ 

EDILSON MARCOS CAMILOTTI 
VEREADOR 
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