ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
Palácio Padre Miguelinho

DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 1500/2017

EMENTA:
Solicita
à
SEMSUR
providências para a restauração, limpeza
e retirada de lixo da Praça Sete de
Setembro, localizada no bairro da Cidade
Alta.

_____________________________________
_____________________________________
Natal/RN _____/________/_________
________________________________________
PRESIDENTE

A vereadora Professora Eleika Bezerra, que tem assento nesta Casa Legislativa pelo
partido PSL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, vem,
respeitosamente, requerer que, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja enviado ofício ao
Exma. Sr. Secretário Municipal de Serviços Urbanos/SEMSUR, Jerônimo da Câmara Ferreira
de Melo, solicitando providências para a restauração da Praça Sete de Setembro, que
encontra-se atualmente com nítido alvo de ação de vândalos, incluindo a limpeza, retirada de
lixo e recuperação de assentos.
JUSTIFICATIVA
Situada no bairro da Cidade Alta, a Praça Sete de Setembro está localizada entre
alguns prédios importantes do Centro Histórico de Natal, como o Palácio Felipe Camarão,
sede da prefeitura do Natal, e o Palácio da Cultura, também conhecido como Palácio Potengi,
antiga sede do governo do estado. Além dessas duas construções, estão localizados nesta
praça a sede Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e do Tribunal de Justiça do
Estado. Nas suas imediações, pode-se encontrar o Museu Café Filho, Praça André de
Albuquerque e a Praça das Mães.
Apesar de estar localizada entre os principais Poderes, a praça não tem recebido o
mesmo tratamento e tem sido alvo constantes depredações. Além do piso semidestruído, os
muros e bancos estão pichados, também há lixo espalhado nas laterais da praça e os bancos,
incluindo os seus assentos, estão depredados.
É preciso, portanto, que esta Secretaria realiza um serviço de recuperação e limpeza
do referido logradouro, devido à importância da mesma para a cidade.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 12 de maio de 2017.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora | PSL

APROVADO EM 17.05.2017

