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INDICAÇÃO Nº 034/2014 

 

“Iluminação do pátio do Mosteiro Sagrada Face e reparos nos postes que se encontram 

com lâmpadas queimadas na estrada que dá acesso ao referido local” 

 

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente 

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que 

providencie a iluminação do pátio do Mosteiro Sagrada Face e reparos nos postes que se 

encontram com lâmpadas queimadas na estrada que dá acesso ao referido local. 

 

Justificativa 

 

Em visita ao Mosteiro Sagrada Face durante a noite, pude perceber a necessidade 

premente da iluminação do pátio, pois o local estava muito escuro, trazendo desconforto e 

insegurança para os membros da Congregação e para os próprios visitantes.  

Assim sendo, para garantir a segurança, o bem-estar e a melhor funcionalidade da 

casa, é fundamental que o pátio seja todo iluminado, pois conforme requerimento nº 139 de 

02 de setembro de 2013, por mim apresentado, este é um pedido dos membros da 

Congregação que requer certa urgência. 

Peço ao poder público que se empenhe em solucionar o problema o mais rápido 

possível, pois a festa junina do Mosteiro ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho. A referida 

iluminação muito contribuíra para o processo de organização da festa e, sobretudo, como já 

foi dito, para melhor funcionalidade da casa.  

Vale destacar que as lâmpadas de alguns postes estão queimadas, ou com algum tipo 

de problema ao longo da estrada dos Oblatos (caminho que leva ao Mosteiro), deixando-a 

muito escura. Que este problema também possa ser solucionado. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.   

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de abril de 2014. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 


