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INDICAÇÃO Nº. 115/2014 

“Poda de árvores, jardinagem nos canteiros, pintura das guias, bancos e reparos na 

iluminação da Praça Papa João Paulo II” 

 

O vereador é um interlocutor do cidadão com o poder executivo local, pois representa 

a defesa da cidadania de todos os munícipes. Como legítimo representante político dos 

citadinos tem as seguintes funções: legislar, fiscalizar, representar os interesses da sociedade 

local e assessorar o poder executivo.  Assim sendo, venho pelo presente documento, indicar 

ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao DSM, os 

seguintes serviços: Poda de árvores, jardinagem nos canteiros, pintura das guias, bancos e 

reparos na iluminação da Praça Papa João Paulo II. 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Vice-Prefeito, Altamiro Mendes de 

Andrade Filho. 

 

 

Justificativa 

 

A praça é um local público de grande importância e significado para um povo, pois 

deve ser o lugar por excelência para reunir as famílias e para bem representar uma 

comunidade.  

É importante salientar a importância histórica deste espaço público para todos os 

povos; em Atenas, por exemplo, a ágora – praça – era o lugar em que os cidadãos se reuniam 

para deliberar os rumos da cidade. Logo, pode-se concluir que a praça é um dos principais 

espaços públicos da vida coletiva dos cidadãos. 

Caminhando com minha família pela referida praça, nos finais de semana e durante 

alguns eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, pude perceber, até por conta de 

conversas com algumas pessoas, que estes pedidos supracitados e outros já apresentados por 

meus pares, neste parlamento municipal, são fundamentais para o pleno resgate e 

funcionamento da praça.  

Que estes e outros pedidos já apresentados em relação a esta praça possam ser 

efetivamente materializados, pois esta praça poderá, novamente, ser um belo cartão postal de 

nossa cidade. 
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Sugiro que a mesma atenção se estenda a todas as praças do município, uma vez que, 

todas as comunidades da cidade merecem um lugar público da melhor qualidade possível.   

Uma praça bem cuidada incentiva a população a frequentá-la, e esta, ao perceber que 

pode usufruir livremente do local acaba ajudando na conservação da mesma. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de outubro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

  

 


