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INDICAÇÃO N° 068/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
determine ao setor competente da municipalidade, a 
adoção de providências visando à colocação de novos 
bancos na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, a 
restauração dos assentos já existentes e ainda a 
manutenção dos brinquedos pertencentes ao 
Parquinho Infantil, instalado ao redor do Coreto. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal Da Silva. 

Caminhando pela Praça principal da nossa querida Cidade, ao observar as 
pessoas utilizando os assentos existentes no interior do referido espaço, é visível que 
alguns bancos estão em condições precárias, com parte do encosto faltando e com a base 
comprometida, sendo que em alguns deles, conseguimos enxergar a estrutura interna dos 
assentos, em estado de deterioração. Além das péssimas condições já mencionadas, não 
possuímos uma quantidade suficiente de bancos para acomodar as pessoas que utilizam a 
Praça como área de lazer ou que vêm prestigiar os eventos que acontecem no local. 

Entendo oportuno, a partir da presente propositura, aproveitar o ensejo para 
também levar ao conhecimento do Poder Executivo sobre a precariedade dos brinquedos 
que ficam no entorno do Coreto, que necessitam urgentemente de uma reforma para dar 
maior garantia de segurança às crianças que utilizam o Parquinho, revitalizando aquele 
espaço de lazer e, evitando que nenhum contratempo possa vir a ocorrer por falta de 
manutenção do Departamento Competente. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que determine ao setor 
competente da municipalidade, com a maior brevidade possível, a adoção de providências 
visando à colocação de novos bancos na Praça Miguel Correa Dos Ouros, a restauração 
dos assentos já existentes, bem como a manutenção dos brinquedos pertencentes ao 
Parquinho ao redor do Coreto. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 12 ~~~o-t~e 2020. 
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