Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso
Estado de Minas Gerais

São Sebastião do Paraíso/MG, 09 de fevereiro de 2012.
INDICAÇÃO Nº: 015/ACP/FRR/CSM
AUTOR : ANTONIO CESAR PICIRILO
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, marcando a
retomada das atividades do Legislativo, deu continuidade às visitas aos bairros de nosso
Município e em atendimento as reivindicações dos moradores, indica a Vossa Excelência a
seguinte:
I – Praça Nossa Senhora da Abadia: os moradores reivindicam a colocação de bancos
na lateral esquerda, próximo à porta da Igreja até a Banca de Revistas.
Solicitam também, melhorias urgentes na iluminação da Praça, uma vez que
devido à escuridão, o local fica propício para agrupamento de drogados e andarilhos,
impedindo ainda de algumas Escolas de Samba ensaiarem no local;
II – No Bosque do Verona, divisa do Jardim Daniela: Transformar o referido Bosque
em reserva ambiental permanente, com trilhas ecológicas etc;
III – No Jardim Daniela, foi verificado que com o asfaltamento do bairro, algumas
vias não estão dando vasão as águas pluviais. Assim, há necessidade de tomar providência
para impedir que essas águas prejudiquem a gruta e a arborização existente;
IV – Solicitar ao Departamento de Obras que faça roçadas, capinas, limpezas e outras
melhorias no terreno existente nos fundos da Escola São João da Escócia, margeando com
as Rodovias BR – 265 e 491, a fim de melhorar o aspecto desta entrada da cidade.
V – Campo do Morumbi: Solicitamos a ampliação e agilização do Campo de Futebol
do Morumbi;
VI – Programar com brevidade a instalação e construção de uma Academia ao Ar
Livre, quadra de futebol de areia e parquinho de diversão para as crianças, próximo ao
Campo do Morumbi.
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Sendo essas as reivindicações que solicitamos, subscrevemo-nos
com os protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

VER. ANTONIO CESAR PICIRILO
VER. FRANCISCO ROMUALDO RODRIGUES
VER. CLÁUDIO SANTANA DA MATA

EXMO. SR.
MAURO LÚCIO DA CUNHA ZANIN
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA

Aprovado na Sessão de ___/____/______, expedir o ofício.
ANTONIO CESAR PICIRILO
Presidente
Ofício n.º
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