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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

OFÍCIO/CMPK/ N°. 023/2023. 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Para: 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz. 

Do 
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista 

Assunto: Encaminha a Indicação n° 007/2023. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Jhonatan Batista Mota, de 

acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy, na qual indica: "Que sejam adotadas as medidas necessárias para 

estudo de viabilidade para construção de museu municipal e Presidente 

Kennedy, a fim de preservar a história", regularmente aprovado pelo Plenário da 

Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno. 

Atenciosamente, 

Jacimar Marvila Batista 
Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy— ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Indicação n° 007/2023 

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote 
as medidas necessárias para estudo de 
viabilidade para construção de museu 
municipal em Presidente Kennedy, afim de 
preservar a história do município. 

O Vereador Jhonatan Batista Mota, com assento nesta Casa de Leis, vem 
à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, 
indicar as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor. 

Considerando que os museus são importantes instrumentos de preservação 
da memória cultural de um povo, e responsáveis por seu patrimônio material ou 
imaterial; 

Considerando que os museus exercem papel fundamental, pois possibilitam 
aos interessados, em especial às crianças, à pesquisa a partir da história e da 
conservação de objetos, documentos e obras, bem como a interatividade nos casos 
onde isso é possível; 

Considerando a necessidade de preservação da história do nosso município 
para as demais gerações e turistas que visitam a cidade; 

Considerando que o antigo prédio da administração da administração 
pública se encontra fechado e desativado há mais de 20 (vinte) anos, local que 
após reforma seria o local adequado para receber o museu de Presidente Kennedy. 

Ante o exposto, indica: 

Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de 
viabilidade para construção de museu municipal em Presidente Kennedy, 
afim de preservar a história do município. 

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora 
sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de 
sucesso à frente da administração Municipal. 

É o que indica. 

Jhonatan Batista Mota 
Vereador 
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