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JUSTIFICATIVA
Sendo a comunidade do Aracy uma das localidades do município de Santa Bárbara

que procura trabalhar seu papel para o desempenho da economia em meio a agricultura na
conservação  do  meio  ambiente,  mas  para  tal  precisa-se  de  muito  mais  onde  envolve  a

organização e educação para a preservação por parte dos moradores.

Tendo em vista  que  na  localidade do Aracy existe  um  rio onde o  mesmo é  pouco

explorado  e  aproveitado.   Sabemos  ainda,   que   na  exploração  de   riquezas  encobertas

podemos  achar tesouros  escondidos  e  este  rio  pode  ser esta  riqueza  encoberta  para  a

população da comunidade do Aracy através do Projeto JANEIA PARA 0 RIO.

Considerando de seu espaço físico geográfico com tendência que se faça diante da

carência com que o mesmo é explorado,  para começar seria  necessário o seguinte o qual

solicito através do documento abaixo, esperando a aprovação pelo soberano plenário:

REQUERllvIENTO N° 001/21

Requeiro  dentro  dos  postulados  internos  desta  colenda  Casa  de  Leis,  depois  de

ouvido o Douto e Soberano Plenário nas fomalidades Regimentais e aprovação do mesmo,

seja  enviado  ao  Exm°.   Sr.   Prefeito  Municipal,  MARCUS  LEÃO  COLARES  o  teor  deste

Requerimento, para que o mesmo ciente de suas justificativas, tome todas as providencias

no  sentido  de  que  seja  dado  inicio  ao  projeto  `.Janela  para  o  Rio".  Sendo  este  o

projeto:
/Construção de Trapiche no Rio Aracy;
v'Área  de  lazer  que  oportuniza  a  geração  de  renda  com  a  atração  de

visiúntes;
v' Conservação e preservação do meio ambiente para que venha ter maior
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unidade para a venda do pescado e outros.
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