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INDICAÇÃO Nº. 047/2015
“Poda de árvores, limpeza, melhoria da iluminação, pintura das guias, substituição
dos bancos atuais por modelos mais confortáveis e colocação de placa com o nome
do patrono na Praça Natalino Soares de Oliveira, Bairro Jardim Primavera”

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite aos
setores competentes a realização de Poda de árvores, limpeza, melhoria da iluminação, pintura
das guias, substituição dos bancos atuais por modelos mais confortáveis e colocação de placa
com o nome do patrono na Praça Natalino Soares de Oliveira, Bairro Jardim Primavera.

Justificativa

Em visita ao referido local, os moradores solicitaram o devido atendimento do poder
público para estas justas reivindicações.
De acordo com os mesmos estes pedidos visam garantir maior conforto, bem-estar e
segurança para todos. Uma praça precisa ser bonita, segura e bem cuidada, pois representa um
dos principais cartões de visita de uma comunidade.
Vale ressaltar que a igreja de Santa Teresinha está sendo construída em frente à referida
praça. Portanto, precisa ser efetivamente bem cuidada, a começar pela fixação do nome de seu
patrono, pois não há nenhuma placa indicativa do nome do mesmo. A família do patrono da
praça e a comunidade de seu entorno ficarão muito contentes com a sua efetivação.
Alguns serviços já foram realizados (limpeza e poda de árvores), mas como toda e
qualquer praça, a manutenção é necessária.
Pelas razões mencionadas, aguardo medidas concretas para os moradores do Jardim
Primavera, principalmente para a comunidade que vive mais próxima à praça.
Plenário vereador João Caltabiano, 18 de maio de 2015.
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