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REQUEREMOS, ouvindo o Plenário, na forma constitucional e regimental, que seja
oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o Sr. Jovino Pereira
Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a Aquisição na forma administrativa ou
judiciai do terreno da ADECOB (Associação de Desenvolvimento Comunitário de Barra
de Santa Rosa) para que passe a pertencer ao poder Público do Município de Barra
de Santa Rosa/PB e dá outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Como é do conhecimento de todos, nas proximidades do Bairro Tribofe, na Rua
Prefeito João Inácio, existe um terreno, sem nenhuma utilidade, onde consta pertencer
a "ADECOB" - Associação de Desenvolvimento Comunitário de Barra de Santa Rosa.

Por muito tempo essa associação esteve ativa em nossa Cidade prestando serviços
sem fins lucrativos. No locai existiam dois prédios, onde funcionava a administração e
os serviços que eram executados por ela, bem como tinha uma quadra poiiesportiva.
Com a inatividade da Associação, há mais de 20 anos atrás, estes prédios viraram
ruina, e o próprio poder público Municipal demoliu os prédios que existiam naquele
local, restando um grande terreno.

Posteriormente, a Prefeitura Municipal adquiriu parte deste terreno e iniciou a
construção de uma Creche, que infelizmente se transformou também em ruina.

Atualmente o terreno da antiga ADECOB, está abandonado e sem nenhuma utilidade.

Avaliando a necessidade de investimento na área do Esporte, Lazer e Cultura,
pensamos na possibilidade de adquirir aquele terreno para que o poder público
Municipal pudesse conveniar junto ao Governo Federai e/ou Estadual uma verba que
pudesse financiar a construção de COMPLEXO POLIESPORTIVO E DE CULTURA,

no intuito de atingir esta área que ainda é muito carente em nosso Município.

A idéia seria montar um Projeto que irá proporcionar o bem estar de todos, uma vez
que esporte, lazer e cultura caminham juntos. Considerando a falta de oportunidade e
opção na prática de esporte em nossa cidade, como também tendo em vista o
envelhecimento de nossa população, sem terem onde praticarem atividade de lazer e



práticas de exercícios, como também náo temos um local para eventos e práticas
culturais, apresento este requerimento para que o governo Municipal viabilize a
aquisição daquele terreno pelas vias legais para que possamos está aprofundando o
citado projeto.

Já dizia o saudoso Raul Seixas: "um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas
um sonha que se sonha juntos é realidade". Como somos uma equipe de vereadores,
penso que poderíamos vir a viabilizar esse projeto junto ao poder executivo.

Para tanto, já sugiro um nome para a obra, que seria; PRAÇA DA INTEGRAÇÃO que
dará a todos, opção de esporte, lazer, cultura, proporcionando assim uma melhoria na
qualidade de vida de todos.

Seria na realidade um local que iria propiciar esporte, lazer e cultura a todas as faixas
etárias de idade. Vejamos abaixo algumas idéias que podem integrar o projeto;

IMPLANTAÇÃO GERAL DO COMPLEXO;

•  ESPAÇO CULTURA; Uma Arena coberta com Palco voltada para eventos
culturais, peças teatrais, festas, apresentações juninas, etc;
QUADRA DE SALÃO POLIESPORTIVA;
QUADRA DE AREIA PARA PRÁTICA DE FUTEBOL, VÔLEI, FUTEVÔLEI;
MESAS DE JOGO PARA DOMINÓ E XADREZ;
ACADEMIA/GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE;
EQUIPAMENTO DE MUSCULAÇÃO "BARRA, PARALELA, ETC";
CICLOVIA EM VOLTA DE TODO TERRENO;

EQUIPAMENTO/BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS "ESCORREGÃO,
BALANÇO, ETC";
PISTA DE ESPORTES RADICAIS; SKATE;

BANHEIROS, VESTUÁRIOS;
QUIOSQUE;

PLANTAÇÃO DE VEGETAIS;

Diante disso formalizamos o pedido de Aquisição do terreno de propriedade da
ADECOB, para o poder Público do Município de Barra de Santa Rosa/PB.

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

Barra de Santa Rosa, 15 de maio de 2017.
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