
 
 

INDICAÇÃO 
 
 

INDICAMOS ao chefe do poder executivo
embuense a construção de uma praça na
Avenida João Paulo II, onde funcionava a base
da Polícia Militar do bairro Santa Teresa,
inclusive onde fica o atual estacionamento
também.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

JUSTIFICATIVAS:
 
Considerando tratar-se de um espaço estratégico: são aproximadamente 1,6 mil m2 (mil e seiscentos
metros quadrados), que, apesar disso, não reverte à comunidade toda sua potencialidade de utilização
para o lazer.
 
Considerando que uma praça convencional precisa ter vários equipamentos e benfeitorias, enumeramos
abaixo algumas sugestões:
 
a) projeto paisagístico com serviço periódico de manutenção da jardinagem;
 
b) fixação de lixeiras;
 
c) fixação de luminárias com tecnologias eficientes e atuais;
 
d) construção de bancos e mesas;
 
e) colocação de equipamentos de ginástica, conforme modelo existente em outros lugares da cidade.
 
Considerando ainda o espaço extra, que é o imóvel coberto onde ficava a base militar, que agora pode
abrigar uma brinquedoteca, uma lan house pública ou qualquer outra aplicação útil para a comunidade.
 
Considerando que toda a área em questão tem os requisitos geográficas e estruturais para receber as
implantações sugeridas;
 
Considerando os benefícios para a população: gratuidade na utilização, promoção do bem-estar físico e
emocional; melhora da integração social e da comunicação;
 
Considerando os benefícios para a Administração Pública: disponibilidade do terreno - não há
necessidade de novas aquisições imobiliárias. Viabilidade de implantação, porque já existe um modelo
por parte do governo estadual para atender parcerias com as prefeituras dos municípios e o próprio
município já é experiente na aquisição dos equipamentos necessários.
 
Embu das Artes, 11 de março de 2022.
 
 
 1) NEY SANTOS - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
 

 
Plenário "Mestre Gama", 14 de março de 2022.
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Alexandre Campos - PTB
 

Vereador
 
 
 

Ricardo Almeida - REPUBLICANOS
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