
Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário que seja

encaminhado cópia da solicitação para Prefeitura Municipal, para A

revitalização da Escola da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré,

localizada no Ramal da Campina, a construção de uma Praça ao lado da

referida Escola, recuperação do Ramal da Campina e construção de uma

Parada de ônibus na entrada do mesmo, localizado na PA 252, neste

Município.

JUSTIFICATIVA

Entendemos ser necessário a revitalização com reforma da Escola Nossa

Senhora de Nazaré, em virtude do estado em que a mesma se encontra, já não

atendendo adequadamente a demanda dos alunos, professores e toda a classe

escolar, e essa revitalização irá proporcionar a toda a coletividade um estimulo,

e melhoria na qualidade educacional dos alunos da comunidade.

A construção da Praça ao lado da Escola, irá oferecer a todos os moradores da

comunidade a oportunidade de terem espaço de lazer para descontração e

entretenimento, que poderá ser freqüentado por todos os familiares, sendo que

esse local poderá também será utilizado para atividades culturais e religiosos,

atendendo assim a toda a coletividade.

Solicitamos ainda a recuperação e revitalização do Ramal da comunidade da

Campina, e a construção de uma parada de ônibus na entrada do mesmo, pois

a comunidade tem nos cobrado a realização desse trabalho, devido o inverno

rigoroso, a situação do mesmo piorou. A construção da parada de ônibus visa
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Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores.

Assunto: Revitalização e construção do Muro da Escola da Comunidade

Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Ramal da Campina,

construção de uma Praça ao lado da referida Escola,

recuperação do Ramal da Campina e construção de uma Parada

de ônibus na entrada do mesmo.
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Ver. Nilzieleflão Corrêa.

melhor atender a todos os moradores que terão um local apropriado para poder

aguardar o transporte.

Plenário O^car Corrêa de Miranda Mmu/PA, 07 de Abril de 2021.
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