
INDICAÇÃO Nº 23.188/2019

Indicamos  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador  do  Estado  da  Bahia,  para  que
promova, por meio da Secretaria Estadual de
Cultura,  programa  de  apoio,  manutenção  e
revitalização  da  Sociedade  Filarmôni-ca  Lira
Pradense. 

A Deputada Infrafirmada, nos termos do Art.  n° 139 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia,  vem encaminhar,  através da
Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, a Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado da Bahia, para que promova, por meio da
Secretaria  Estadual  de  Cultura,  programa  de  apoio,  manutenção  e  revi-
talização da Sociedade Filarmônica Lira Pradense.

JUSTIFICATIVA



A presente proposição tem o desígnio de pleitear ações por parte do Governo do
Estado para com a Sociedade Filarmônica Lira Pradense -  SOFILP, que,
atualmente, funciona sem apoio oficial desde o ano de 2011 e passa por
dificuldades,  necessitando  de  reparos  e  manutenção  de  seu  imóvel,
instrumentos  musicais,  fardamento,  além de  verba  para  remunerar  seus
professores.  

É sabido que a filarmônica é um instrumento de inclusão social e cultural que
proporciona as crianças e jovens da comunidade pradense ferramentas de
afastamento de crianças e jovens do mundo da criminalidade.  

De  mais  a  mais,  a  promoção  de  programa  de  incentivo,  manutenção  e
revitalização da Socie-dade Filarmônica Lira Pradense fomentará a cultura
local e a qualidade de vida dos munícipes.   

Nesse espeque, contamos com o apoio irrestrito dos pares para a aprovação da
presente indi-cação esperando, nesse seguimento, a procedência do Senhor
Governador. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 2019

Deputado Mirela Macedo
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