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INDICAÇÃO Nº 045/2014 

“Poda das árvores, Pintura nas guias e nos bancos e Iluminação da Praça Natalino 

Soares de Oliveira, no 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 ao 

DSM a Poda nas árvores, Pintura nas guias e nos bancos e Iluminação da Praça Natalino 

Soares de Oliveira, no Bairro Jardim Primavera. 

      Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade 

Filho. 

 

 Justificativa 

 

A arborização é algo muito importante na constituição do espaço urbano, pois além de 

embelezar a cidade, contribui com a saúde física e mental das pessoas. Por isso mesmo, as 

plantas em geral e as árvores de maneira particular, precisam ser muito bem cuidadas; muito 

bem tratadas.  

A poda de muitas árvores é uma prática necessária para a garantia de seu equilíbrio e 

beleza e, ao mesmo tempo, para o conforto e bem-estar da população. 

A pintura nas guias e nos bancos e a iluminação da referida praça têm várias 

finalidades: melhorar os aspectos visuais e urbanísticos, ampliar a segurança e proporcionar 

um ambiente mais limpo e agradável para os moradores do bairro. 

É importante sublinhar que começou a construção da igreja de Santa Teresinha, que 

fica em frente à pracinha. Logo, é fundamental que seja colocado pelo menos um postinho de 

luz para melhor iluminar o referido espaço, que após a construção da igreja será mais 

freqüentado pelas pessoas do bairro e, enfim, da cidade.  

Portanto, a manutenção e conservação da praça (inclusive identificando seu nome) 

garantem um ambiente mais acolhedor para o encontro entre as pessoas.  

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de maio de 2014. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 


