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INDICAÇÃO N°. _J_Y-'---_/2018

Hora:,y()l. :

Os vereadores RODRIGO DOURADO MATHIAS, MARCI
e VALDIR JOÃO ROSINSKI, infra-assinados, no uso d suas atribuições legais e
regimentais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Nova Londrina a seguinte
proposição:

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo,

para que seja efetuada
instalação de um Parque Infantil na Praça da Igreja Matriz.

a

JUSTIFICATIVA
As crianças muito insistem para que os pais nas horas de folga e nos finais de semana
os acompanhem em passeios familiares, eis que observada está necessidade de união
familiar, torna-se necessário a criação de mais espaços de lazer para as famílias no nosso
município.
Contudo, a fim de oferecer momentos produtivos e harmônicos entre pais, filhos e
amigos, tem-se na Praça da Igreja Matriz, um ambiente propicio com espaço ao ar livre,
considerada circulação de pessoas e belo paisagismo para a instalação de um parque infantil.
A Praça já contempla uma Academia da Terceira Idade, com isso, esse local atenderá
a comunidade em geral, contemplando desta forma as diferentes faixas etárias que poderão
se beneficiar dentro do complexo de atividades que o local proporcionará.
Cito aqui a Praça Santos Dumont como exemplo, já que a mesma é uma realidade
neste município, sendo que naquele ambiente, existe um parque infantil muito utilizado por
crianças e seus pais, se tornando um ponto de encontro e lazer já consolidado.
Pelo exposto, gostaria de solicitar aos nobres parlamentares o voto favorável a
aprovação da presente indicação.
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Nova Londrina, 12 de abril de 2018.
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RODRIGO DO ADO MATHIAS
VE E DOR

MARCIO

ARTINS FORTUNADO
VEREADOR
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