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Q^EQUERp/ÊNTO N" 019/2017.

'  REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA ESTADO

DA paraíba A REFORMA DA PRAÇA FREI

MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário, na forma constitucional e regimental, que seja

oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o senhor Jovino Pereira

Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a Reforma da Praça Frei Maríinho no

Município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

A Praça Frei MaiUnho, }a existe a alguns anos. periodicamente passa por

pequenos reparos, porém sua estrutura ainda encontra-se a mesma, se fazendo

necessárias benfeitorias, como a recuperação dos bancos, iluminação e pintura. Pois a

praça é o espaço democrático e acessível a todos além de ser fator essencial para o

^  desenvolvimento econômico social e cultural da legiáo

Sabemos da importância da disponibilizaçâo de espaços públicos para lazer e

entretenimento destinado a população, onde tal ação visa garantir a integração dos

moradores, a elevação da qualidade de vida e o desenvolvimento urbano e social

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

este problema emblemático que chega simultaneamente com a necessidade dos

moradores do nosso município.

Diante disso formalizamos o pedido da Reforma da Praça Frei Martinho de Barra

de Santa Rosa/PB e dá outras Providencias. Pois Com a leforma, a praça voltará à sua
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função de área de lazer, reunindo grande fluxo de jovens e crianças, principalmente

nos finais de semana, pois embelezará o local e contribuíra para que o espaço seja

mais bem utilizado pela população

Saía das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 31 de Março de 2017.

X SCVA^LIVEIRA

Vereador Proponente
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