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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 
 

 
                                Com aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência o seguinte: 
 
 I – Viabilizar construção de uma creche no bairro São Judas Tadeu, devido a grande demanda de 
vagas, para que possa atender os bairros vizinhos, Veneza 1 e 2, São Sebastião, Jardim das Acácias, Santa 
Tereza 1 e 2 e Vila Helena, aproveitando o prédio onde funcionava a Escola Estadual Paula Frassinetti, 
devendo para tal providenciar convênio com a Secretária Estadual de Educação; 
 
 II – Construir no bairro Santa Tereza, próximo ao Cras, um parquinho infantil, com academia ao ar 
livre, bem como, uma quadra de areia com grades ou alambrado, para evitar acidentes com crianças e com 
um passeio em volta, possibilitando aos moradores vizinhos a fazer caminhadas.  
 
 III – Programar construção de uma passarela na Rodovia Pedro Luiz Cerize, próximo ao Jardim das 
Acácias e Santa Tereza, com a finalidade de evitar acidentes, devido ao grande fluxo de pedestres no local 
por onde as pessoas e alunos a atravessam. 
 
 IV – Construir estrutura fluvial para beneficiar os bairros Jardim das Acácias e Veneza, 
possibilitando a construção de uma Centro de Lazer nesta região; 
 
 V – Determinar ao setor competente, que providencie a cobertura e acentos dos pontos de circular 
dos bairros acima descritos; 
 
 VI – Programar o acabamento das obras existentes no bairro Veneza, que estão inacabadas no bairro 
Veneza e proceder a recapeação das ruas que encontram-se danificadas; 
 
 VII – Determinar que sejam feitas limpezas nos terrenos, alguns de responsabilidade do Município e 
outros particulares. 
                               
                           Sendo o que tenho a solicitar-lhe, registro meu desejo de atender às solicitações feitas à 
minha pessoa a quem represento.  
 
                            Isto posto, subscrevo-me com os protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
    
  
                           Atenciosamente, 

 

                           VEREADOR JOSE LUIZ DAS GRACAS 

 
 

EXMO. SR. 
DR. RÊMOLO ALOISE 
PREFEITO MUNICIPAL 
NESTA 

Aprovado na Sessão de ___/____/______. 
 

JOSE LUIZ CORREA 
Presidente 
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