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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A REFORMA GERAL DA

PRACINHA QUE FICA ENTE A RUA

MANOEL DE SOUSA LIMA E A RUA JOSÉ

RIBEIRO DINIZ E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvido 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 pracinha que fica entre a Rua Manoel de Sousa Lima e a Rua José

Ribeiro Diniz.

Justificativa

Apesar dessa pracinha ser muito bem localizada e utilizada pela

população local, está em completo abandono, tomada pelos matos, sem

iluminação, a calçada toda deteriorada, sem bancos, todos esse fatos impedem

sua utilização pelo cidadãos desta cidade e, especialmente, causam grandes

problemas aos moradores do bairro. Dessa forma, é necessário que seja feito

benfeitorias, como a recuperação dos bancos, colocação de grades para as

motos não trafegarem pelo local, iluminação e pintura. Esta reforma tem por

objetivo principal tornar o ambiente mais agradável para reunir amigos,

familiares, pessoas que usufruam da localidade para conversar, descontrair e

fazer atividades físicas. Por esses motivos as pessoas próximas dessa rua

necessitam dessa inquestionável área de lazer o mais rápido possível.

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

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade dos moradores por um ambiente de lazer adequado.
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Diante disso formalizamos o pedido de reforma gerai da praclnha que

fica entre a Rua Manoel de Sousa Lima e a Rua José Ribeiro Diniz, Que

conseqüentemente contribuirá para a satisfação geral dos habitantes e

visitantes do município.

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

Barra de Santa Rosa, 18 de Maio de 2017.
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