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INDICAÇÃO Nº 1198/2018 
  
 

INDICAÇÃO 
 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, junto à Secretaria Municipal de Educação 
para que seja realizado um Projeto: “Dia Municipal de Combate ao Analfabetismo.” 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

A iniciativa irá implantar ações conjuntas com o município e a Secretaria de 
Educação para assegurar e incentivar a instrução de pessoas jovens, adultas e idosas 
para a alfabetização. Hoje, a taxa de analfabetismo em nosso município ainda é grande, 
na faixa etária que vai dos 15 aos 69 anos, segundo informações adquiridas.  

Para a implantação do Projeto que terá o nome de “Dia Municipal de Combate ao 
Analfabetismo,” que promoverá divulgação para que as pessoas que se interessarem; o 
Município terá a responsabilidade de mobilizar a sociedade, selecionar e manter os 
interessados, vinculados às Secretarias Municipais de Educação, auxiliando na busca de 
pessoas analfabetas, dando todo auxílio necessário, entre outras tarefas. “Queremos 
estabelecer uma política intensa de combate a esse problema e erradicar o analfabetismo 
em nosso município, é uma mudança de postura”. 

O objetivo do projeto é mostrar à sociedade que a erradicação é possível. E, a partir 
das experiências exitosas no município, expandir a ideia para outras regiões. Temos a 
necessidade muito grande de implantar essa política pública e precisamos contar com a 
parceria da prefeitura. A taxa de analfabetismo em nosso município é bem expressiva e 
bastante preocupante; no mundo competitivo em que vivemos, para a pessoa que não tem 
nenhum grau de instrução as oportunidades serão muito restritas, quase inexistentes. 
Portanto, precisamos dar uma atenção muito especial a este problema. Para que tudo dê 
certo, é preciso unir forças; por isso, vamos buscar apoio, e quem mais se dispor a 
colaborar. 

 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 12 de novembro de 2018. 
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