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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE

DE EXEPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE

BARRA DE SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e Constitucional que

sendo aprovada a propositura seja oficiadoo Prefeito Constitucional de Barra

de Santa Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Netosolicitando do

mesmo a construção de um Parque de Exposição de Animais no Município

de Barra de Santa Rosa/PB

JUSTIFICATIVA

Um parque de exposições é um iocal com múltiplos usos e atividades

específicas para realizações de feiras e eventos nos mais diferentes setores. O

foco de um parque é a venda e exposição de produtos, com objetivo de

proporcionar visibilidade aos participantes e incremento econômico para a

cidade e região. Os eventos são uma das formas do fomento da economia,

servem para a promoção de entretenimento, informação, conscientização do

público, mobilização, desenvolvimento do exercício da cidadania, serve para

relembrar fatos, comemorar feitos históricos, também para divulgar trabalhos e

promover o desenvolvimento da cultura.

Com base em todo os estudo e levantamentos feitos, percebe-se que

realmente existe a necessidade da construção de um novo parque exposição

de animais no município de Barra de santa Rosa/PB. Levando em conta que o

município organiza toda semana, uma feira que tem por tema a compra e
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venda de animais tais como: gado, cabras, ovelhas e galinhas, a qual não

possui estrutura adequada para a sua realização, tendo a área de realização

locaiizada na área urbana, não comportando a demanda de público. A feira é

de extrema Importância para o município, pois é com o apoio dela que se

expande o negócio dos produtores e do comércio local. "Este espaço é para

incentivar aqueles que já trabalham com gado, ovelhas, cabras de raça mostrar

seu produto e consequentemente melhorar a comercialização desses animais.

Diante disso, a construção de um novo parque de exposição de animais,

com espaço adequado a necessidade e viável para toda a população é de

fundamental importância, pois deverá ser um espaço amplo, com diversas

funções, podendo ser utilizado durante todo o ano pelos moradores e

visitantes, fazendo parte dos momentos de lazer e recreação. Assim, poderá

expandir um negócio que gira renda e lucro aos produtores locais, oferecendo

novas oportunidades de negócio e expansão.

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

Barra de Santa Rosa, 12 de Novembro de 2019.

José Ewerlon Oliveira Almeida

Vereador Proponente
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