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REQUEREMOS DO PODER EXECUmTQ-

MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE

FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA

ROSA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
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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 um campo de futebol no município de Barra de Santa Rosa/PB e

dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

O futebol continua sendo a paixão nacional. No Município de Barra de

Santa Rosa/PB, não é diferente. Por esse motivo, a construção de um campo

de futebol é de fundamental importância, pois possibilitará a socialização de

jovens e adultos. Alem de promover a integração entre os moradores e o

esporte.

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

problema emblemático que chega simultaneamente com a necessidade dos

moradores do nosso município em ter um ambiente propicio a pratica de

esporte e lazer.

Diante disso formalizamos o pedido da construção de um campo de

futebol no município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias. Pois
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construção deste campo de futebol tem como objetivo implantar um ambiente

de lazer levando crianças, jovens e adultos ao incentivo ao esporte.

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

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Outubro de 2017.
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Antonlo Rodrigues da silva

Vereador Proponente
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