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INDICAÇÃO Nº599/13 

 
 
 
 

INDICAÇÃO 
 

  
 Indico a Mesa Diretora na forma regimental, que seja solicitado ao Exmo. Prefeito 
Municipal de Macuco Dr. Félix Monteiro Lengruber, que providencie junto a Secretaria 
responsável para seja pintado de amarelo o meio fio da Praça Professor João Brasil em 
frente ao Banco Itaú e que também sejam colocadas placas proibindo o estacionamento 
de caminhões no trecho compreendido entre o quiosque do Primo e a frente do Banco 
Itaú no centro da nossa cidade. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

A ausência de uma autarquia de trânsito e a falta de políticas voltadas para o 
crescimento da nossa cidade faz essa indicação se tornar de grande importância e 
necessidade. Com a reforma da praça e o alargamento das calçadas as ruas que rodeiam 
a mesma ficaram menores, o que por si só já dificulta o trânsito de veículos em seu 
contorno. Juntando a esse agravante, a presença de caminhões que antes ficavam 
estacionados em frente a Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco, agora ficam em 
frente ao Banco Itaú, tornando praticamente impossível de trafegar nesse local em 
horários de pico, sem contar com a falta de estacionamento. 

Quando procurado por populares e comerciantes do nosso município que 
identificaram esse problema, me dirigi ao local e constatei que realmente, os caminhões 
estacionados ali estão causando um transtorno no dia a dia da nossa cidade. 

Não só eu como o povo de Macuco reconhece a importância da Cooperativa na 
economia do nosso município, mais entendo que o nosso grande desafio é conciliar 
Desenvolvimento e Progresso com qualidade de vida. Sendo assim entendo que nosso 
trabalho é resolver os problemas e não mudá-los de lugar. 
 

 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 01 de abril de 2013. 
 
 
 
 

 
Douglas Espíndola Borges 

Vereador- autor 
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