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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 
 

AURINO PINHEIRO PEREIRA, Vereador Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., 

após ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício a Sra. Maria Auxiliadora Lima 

Batista, ao Sr. Secretário de Obras e Urbanismo e ao Sr. Secretário de Cultura, Turismo e 

Meio Ambiente, solicitando a tomada de providências no sentido de reativa a PISCINA 

DA FONTE DO ESCONDIDO, com a finalidade de oferecer lazer e entretenimento 

para a população de Aratuba.  

 

Senhores Vereadores, o lazer como hoje é conhecido um problema urbano que é 

tipicamente característico das grandes cidades, mas isso não significa que fiquem restritos 

as grandes cidades, neste caso, Aratuba, também sofre com a escassez de equipamentos 

de lazer coletivo.  

 

A questão do lazer coletivo proporciona condições favoráveis para a prática  de 

ações que vão fortalecer os vínculos comunitários e promover mais qualidade de vida 

para as famílias  em situação se risco e vulnerabilidade. 

 

É importante destacar que o referido espaço de lazer encontra-se atualmente em 

situações precárias e inapropriado para uso, e propenso a contração de doenças pelo nível 

se sujeira.    

 

 

Requerimento nº 006/2017 

Autoria: Aurino Pinheiro Pereira     
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Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa 

Legislativa, e que V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao 

assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este requerimento.  

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 30 (trinta) dias de 

maio de 2017.            

 

 

 

Aurino Pinheiro Pereira  

Vereador - Requerente  

 

 

 


