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INDICAÇÃO Nº 905/ 17 
 
 

INDICAÇÃO 
 

  
            

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, depois de ouvir o Plenário, que seja 
solicitado ao Prefeito Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto, que através da 
Secretaria responsável, crie um Projeto Social no coreto na Praça localizado no bairro Dr. 
Chiquito. 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
      

 

   A pedido dos moradores faço a seguinte indicação: Um Projeto que dê aos 

referidos moradores uma atenção mais voltada para as necessidades da comunidade.       

 Acreditamos que nossa cidade poderia ser muito melhor se outras pessoas, tão 

comuns quanto nós, “arregaçassem as mangas” de forma organizada e pacifica e se 

dispusesse a resolver problemas pequenos do dia-a-dia, mesmo não sendo delas a 

responsabilidade para tal. 

         Então, tendo como objetivo engajar a população na resolução de seus problemas 

locais, faço a pedido um Projeto, que uma vez implantado tem a consequência de 

melhorar a vida desses moradores. O Projeto funcionará da seguinte maneira: 

Existe na praça do bairro um coreto que não tem utilidade a não ser para alguns 

usufruírem de forma inadequada; portanto com o objetivo de melhorar e dar condições à 

população de usar de forma melhor e com coerência, tenho como pedido para que seja 

feito uma transformação nesse coreto, melhorando as condições do mesmo passando por 

uma reforma, fechando as paredes até em cima, colocando equipamentos como 

computador e uma impressora e uma pessoa que seja do bairro, disponível para ficar 

responsável, para que se faça pesquisas, trabalhos e outros tipos de documentos como 

currículos e outros eventuais documentos que atenda as necessidades dos moradores, 

essa pessoa ficaria como um representante do bairro, responsável por abrir e fechar todos 

os dias aquele estabelecimento. 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 19 de junho de 2017. 
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