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Sr. Presidente: 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após 
ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a seguinte 

Providência: 
 
Encaminhe à Secretaria de Obras, solicitação  para que seja analisada  e tomada as 

devidas providências na Praça das Carretas, sito a rua Santos Dumont, para “conserto de 
brinquedos, bancos de assentos de madeira, caixa de luz, limpeza e manutenção dos 
banheiros”. Referente aos brinquedos é preciso saber que podem causar danos lesivos as 
crianças e consequentemente responsabilização do órgão responsável e administradores. 

 

                                                JUSTIFICATIVA: 

Tendo em vista que: 

-A Praça das Carretas assim como as demais de nosso município são freqüentadas 
por famílias e crianças, muitas moradoras de prédios residenciais e não; 

            -Alguns brinquedos de madeira não encontram-se em condições de uso; 
            -Banheiros encontravam-se limpeza péssima; 
            - Caixa de luz vidro quebrado e de fácil acesso à crianças e demais transeuntes;  
            -Alguns bancos de assentos no interior da praça encontram-se sem encosto, madeira 
quebradas ou podre e alguns enterrados no chão. 

Sendo assim devido a estes problemas por mim constatados(fotos anexas), e que são de 
grande importância para segurança de uso das crianças, solicito que sejam tomadas as 
devidas providências.  

   

                                                         Sala de Sessões,     de         de 2021. 

Luis Carlos ‘Coelhão’ 
Bancada do PDT 
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