Excelentíssima Senhora Presidente,
GREGÓRIO CASAGRANDE, Vereador infra-assinado, na
forma regimental, apresenta INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que determine junto ao
setor competente dessa municipalidade a construção de passeio público,
instalação de parquinho e academia ao ar livre, na área verde do bairro Jardim
das Rosas 2.
JUSTIFICATIVA
Tal solicitação se faz necessária, pois visa atender as
reivindicações dos moradores do bairro, pois segundo os mesmos, em
nenhum dos lados nas avenidas que circundam a área verde do bairro Jardim
das Rosas 2, há calçamento e os pedestres têm que circular pela rua para
trafegar de um lado a outro do bairro, o que gera insegurança e perigo de
atropelamento.
Solicitam ainda os moradores, devido o bairro não ter nenhum
projeto nem área de lazer, que na área verde, seja instalado um parquinho
para as crianças, bem como equipamentos de ginástica ao ar livre,
transformando assim o espaço em algo preservado e de aproveitamento a
promoção da saúde e bem estar à população.
Certo de que poderei contar com a vossa atenção e colaboração,
protesto meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Jaboticabal, 27 de setembro de 2021.

GREGÓRIO CASAGRANDE
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