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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-PB, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

Reforma da Pracinha que fica entre a Rua Manoel de Sousa Lima esquina com

a Rua José Ribeiro Diniz. Reiterando o pedido do Requerimento de N°

025/2017.

JUSTIFICATIVA

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

no dia 18 de Maio de 2017 e se faz necessário, pois a nossa cidade é carente

de espaços de lazer, e as poucas praças que temos estão destruídas, tomada

pelos matos, sem iluminação e sem bancos, todos esses fatores impedem sua

utilização pelos cidadãos desta cidade e, especialmente, causam grandes

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

benfeitorias, tais como: colocação de bancos novos, iluminação publica e

pintura. Considerando-se ser uma reivindicação antiga dos moradores do

Bairro a reforma da Pracinha acima indicada tem por objetivo principal tornar o

ambiente mais agradável para reunir amigos, familiares, pessoas que usufruam
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da localidade para conversar, descontrair e fazer atividades físicas. Por esses

motivos as pessoas necessitam dessa inquestionável área de lazer o mais

rápido possível.

Tendo em vista uma visita feita por este vereador aos moradores ficou

evidenciado ser procedente sua pretensão; sobretudo, justa razoável e pouco

dispendiosa; Considerando-se, por fim, que se realizar a reforma ora pleiteada

o Poder Executivo somente agirá como o efetivo cumpridor e indispensável

agente do bem-estar desses munícipes.

REQUEIRO ainda à Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o

Plenário, caso seja aprovado, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-

Ihe as seguintes informações;

1 - Diante do acima exposto, a Prefeitura Municipal, juntamente com a

secretaria competente, pretende realizar o serviço de reforma da praça citada

acima?

2 - Se a resposta do item 1 for positiva, qual a data prevista para a

realização da reforma?

3 - Se negativa a resposta do item 1, qual o motivo?

4 - Outras informações pertinentes.

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

Barra de Santa Rosa, 18 de Setembro de 2019.

Edson Gitôdes Monteiro

Vereadíir Proponente
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