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REQUERIMENTO Nº 025/2018 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

A Vereadora MARISA PARISOTTO – MDB, com assento neste Legislativo Municipal, que a este 

subscreve, no uso das atribuições Legais, vem respeitosamente requerer seja oficiado ao Prefeito 

Municipal no sentido de providenciar a construção de sanitários públicos na praça em frente ao Salão 

Paroquial. 

   J U S T I F I C A T I V A 

A praça localizada ao lado do Salão  Paroquial é frequentada por um grande número de pessoas,  com 

diferentes   interesses.  Ela  é  utilizada  por  crianças  como  lazer  e  brincadeira  devido   ao   parque 

infantil lá instalado, e por jovens e pessoas  que ali fazem  seu  ponto  de encontro para bater um bom 

papo com os amigos. 

No verão o número de pessoas que circulam por ali aumenta se comparado com outras épocas. Diante 

disto sabe-se da necessidade  da construção de sanitários no centro de nossa cidade. 

Sendo  esta  uma  prioridade   e  uma  necessidade  da  comunidade  local,  solicitamos  ao  Executivo 

Municipal que tome as devidas providências o mais rápido possível a fim de amenizar o problema 

apresentado. 

Salientamos que a Mitra está colocando a disposição um espaço na referida praça para que os 

sanitários sejam construídos, que devido a rede de esgoto já estar pronta, assim como parte das 

paredes, a referida obra terá um baixo custo para a municipalidade, sendo necessário a realização de 

um convênio com a Mitra, que exige apenas que o Poder Executivo faça a manutenção, limpeza e 

abertura e fechamento dos banheiros públicos. 

 

Isto posto, solicito aos nobres pares a unânime aprovação com o posterior encaminhamento do 

expediente ao Prefeito Municipal. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Arvorezinha, 13 de agosto de 2018. 

MARISA PARISOTTO                   

Vereadora – MDB 
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