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INDICAÇÃO N° 	/25  1 2018. 

 

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa que, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Senhor 

Secretario de Pequenos Negócios, Oscar Sérgio de Menezes, para que seja 

realizado um Curso de Costura no Projeto de Assentamento Walter Arce, no 

município do Bujari. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

21 de Agosto de 2018. 

Deputadaírq(es 
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JUSTIFICATIVA 

A costura é uma das práticas mais antigas da humanidade, devido a sua 

importância na sociedade, os primeiros registros do uso de instrumentos como 

agulhas foi há mais de 30 mil anos. Atualmente, a profissão é uma das mais 

exercidas no Brasil, principalmente nos últimos anos. 

Costurar é uma arte que pode se tornar uma profissão bem remunerada. 

O costureiro, para exercer bem esta atividade, deve ter conhecimentos técnicos que 

lhe permitam a criação e a confecção de peças de vestuário. Como costureiro, você 

pode organizar o seu horário de trabalho da forma que lhe convier e ter retornos 

financeiros imediatos. Também poderá costurar para si e sua família, o que pode 

representar boa economia. 

Portanto, a presente indicação tem como objetivo reivindicar a realização de 

um curso de Costura no Projeto de Assentamento Walter Arce, localizado no 

município do Bujari, com o objetivo principal de qualificar profissionais. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

21 de agosto de 2018. 

—f 
Deputado}(ourival Marqes 
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