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PROTOCOLO REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE UMA

ÁREA DE LAZER NO BAIRRO NALDO

I  DINIZ NO MUNICÍPIO DE BARRA DE

'  santa ROSA/PB. ^

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

construção de uma área de lazer no Bairro Naido Diniz no Município de Barra

de Santa Rosa/PB.

JUSTIFICATIVA

A comunidade do Bairro Naido Diniz é considerada uma

comunidade carente e precisa de uma área de lazer que proporcione o bem

estar físico e mental de sua população, um local ideal para construção da

referida área de lazer, seria entre o prédio do antigo CRAS e a escola José

Ribeiro Diniz, entre as citada localidade existe um terreno baldio com uma

excelente via de acesso a toda população, sem contar com uma ótima

aparência visual que proporcionaria a toda população local a construção acima

mencionada e a mesma terá como principal objetivo reunir amigos, familiares,

pessoas que usufruam da localidade para conversar, descontrair e fazer

atividades físicas. Por esses motivos a comunidade do Bairro Naido Diniz

necessita dessa inquestionável área de lazer o mais rápido possível. Pois o

bom uso das áreas públicas municipais, com a construção de praças e áreas

de lazer e de esportes, qualificam a vida dos moradores das imediações; Além

de evitar a ação de marginais e de desocupados que; Áreas públicas
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urbanizadas motivam o exercício da cidadania e os cuidados dos moradores

com os bens de uso público.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade das pessoas daquela comunidade por uma área de lazer e

praticas de esporte.

Diante disso, a construção de uma área de lazer no Bairro Naido DIniz

no Município de Barra de Santa Rosa/PB. Trará significativa melhoria na

qualidade de vida dos moradores desta localidade além de promover o

exercício da cidadania.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA",

Barra de Santa Rosa, 07 de Fevereiro de 2018.

}bsé Elmir de Sousa

Vereador Proponente
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