CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C.M.E.B.P.
PROT.GERAL N.°

MOÇÃO N°

/2021

Fls.
a)

3
O

REQUER, por meio de APELO deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à instalação de Biblioteca Pública na zona
norte do Município.

Sala das Sessões.

JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO que uma moção com a mesma solicitação já tramitou por
1.
esta Casa no ano de 2018, sendo aprovada por unanimidade, conforme registro na
ata da 18a Sessão Ordinária do referido ano;
2.
CONSIDERANDO que, segundo informações do vereador autor da moção, na
época, o valor necessário para a implantação da biblioteca seria incluído no Projeto
de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019;
3.

CONSIDERANDO que, até o presente momento, o pedido não foi atendido;
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4.
CONSIDERANDO que a zona norte é uma das regiões de Bragança Paulista
de mais rápido desenvolvimento urbano e econômico, e já conta com banco, grandes
supermercados, autoescolas, e até mesmo com grandes franquias de alimentos, além
de uma agência de viagens;
5.
CONSIDERANDO a grande quantidade de escolas existentes na zona norte,
que atende milhares de jovens e crianças daquela região;
6.
CONSIDERANDO que a ausência de oferta cultural a estes jovens faz com
que muitos acabem enveredando para o vício e a violência;
C,

7.
CONSIDERANDO que, com base no artigo 23, inciso V, da Constituição
Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à
tecnologia, à pesquisa e à inovação,
8.
Frente a essas razões REQUEREMOS, nos termos do artigo 168 do
Regimento Interno, a remessa desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, mediante manifestação de APELO deste Legislativo, solicitando estudos
visando à instalação de Biblioteca Pública na zona norte do Município.
Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", 27 de outubro de 2021
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