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REgyi^gpNTO N° 020/2019.

requeremos do poder executivo

MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA

COMUNIDADE DO SITIO SANTA ROSA NO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

W
REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e

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

Rosa, o Sr. Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

construção de banheiros na comunidade do sitio Santa Rosa no Município de
Barra de Santa Rosa/PB e dá outras Providências. Reiterando o pedido do

Requerimento de N° 052/2017.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação ainda não foi atendida, uma vez que foi solicitada

no dia 30 de agosto de 2017 e se faz necessário uma vez que todos os anos

muitas pessoas se deslocam da sede do município em procissão para o sitio
w

Santa Rosa em uma caminhada de mais de 05 (Cinco) quilômetros de distancia

para levar a santa para comunidade. No dia seguinte tem a realização da missa

onde muitas pessoas participam. Como o numero de pessoas que participam é

muito grande é necessário que seja feito a construção de 02 (dois) banheiros

(Masculino/Feminino) confortáveis e adequados. Tomando o ambiente mais

agradável e contribuindo no apoio da realização da procissão e da missa de

Santa Rosa de Lima.

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

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade das pessoas que freqüentam o local.
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Diante disso, a construção de 02 (dois) banheiros (Masculino/Feminino)

será de extrema importância para todas as pessoas que freqüenta aquela

comunidade diariamente. Justo que essa medida contribuirá para o

melhoramento das condições infra-estruturais e conseqüentemente contribuirá

para a satisfação geral dos moradores daquela localidade, bem como, de todos

os habitantes do nosso município.

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

Barra de Santa Rosa, 29 de Agosto de 2019.

Edson Guedes Monteiro

Vereador Proponente
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