CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete da Vereadora Professora Eleika| Partido PSL

REQUERIMENTO:

3498/2019

EMENTA: Requer que seja enviado ofício à SEMSUR,
solicitando providências para a instalação de placa de
identificação na Praça Pedro Velho, localizada no
bairro de Petrópolis.

DESPACHO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Natal, _____ de ________ de 2019.

PRESIDENTE

Professora Eleika Bezerra Guerreiro, vereadora eleita no desempenho de seu mandato, submete a apreciação
da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:
Requer nos termos regimentais da Câmara Municipal do Natal, que seja enviado ofício ao secretário, Irapoã
Nóbrega Azevedo de Oliveira, titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, solicitando
providências para a instalação de placa de identificação na Praça Pedro Velho, localizada no bairro de Petrópolis.

JUSTIFICATIVA:
A referida praça, além de ser uma das mais importantes e bem localizadas do município de Natal, também possui
considerável valor histórico, cultural e esportivo para a cidade. No entanto, com o passar dos anos, o nome
original do espaço – Praça Pedro Velho – foi sendo substituído por Praça Cívica e, assim, a memória do povo
potiguar ficará cada vez mais esquecida. É preciso que voltemos a tratar a praça por seu nome original, uma vez
que a importância histórica da figura de Pedro Velho Albuquerque Maranhão precisa ser lembrada pela população
potiguar. Desta forma, é preciso que esta importância seja resgatada pelo poder público a partir de várias ações,
dentre elas, a instalação de uma placa de sinalização na referida praça.

OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço:
SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretário: Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira
Rua Princesa Isabel, 313 – Ribeira - CEP: 59012-400
Telefone: (84)3232-9848 - Fax: 3232-8016
Palácio Padre Miguelinho, em 01.11.2019

( Assinatura do Parlamentar)
Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________

