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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Vereador que abaixo subscreve e nos termos do Regimento lnterno
da Gâmara dos Vereadores, vem sugerir a esta Casa, que seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Apodi, ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO, gue se digne
CONSTRUIRTCRIAR UM PARQUE INFANTIL (Cidade da Criança) na
cidade de Apodi-RN. (Conforme reivindicação do Conselho Tutelar de
Apodi, através do oficio N" 070/2022 - Anexol

JUSTIFICATIVA EM PLENARIO

Pensando sempre no bem-estar da população e atendendo
solicitação do Conselho Tutelar do municipio de Apodi-RN; foi lhe
solicitado pleitearjunto a Prefeitura Municipal de Apodi, a criação do
Parque lnfantil (Cidade da Criança), onde as crianças aprendem a
importância de se dividir o espaço e os bringuedos, a respeitar a vez
do colega e esperar o seu tempo para brincar. Com isso, elas
desenvolvem a noção do que é o direito de cada um e aprendem a
respeitar os limites e o espaço do outro. Pois proporcionam contato
com a natureza e saas estruturas e qualidade ambiental, quando
adeguadas e atrativas, são determinantes para a realização de
atividade física e o lazer.

Apodi-RN, em 29 de setembro de 2022

\$^§

Vereador -
MDB

CNPJ 08.545.9 49/ OOO t -89
Rua ]oaquim Teixeira de Moura,Ne 217, Bairro Centro - CEP 59700-000 - Apocli RN

(84) 3333 2138 | https://camaraapodi.rn .gov.br/



CONSBLHO TUTELAR DE APODURN
Pelos Direitos da Criança e do Adolescente

LEI FEDERAL N." 8.069190 -LEl MLINICIPAL N." 164190 e 1016/15

Oficio N" 07012022
Ao Excelentíssimo Sro. Antônio de Souza Maia Júnior - Presidente da Câmara Legislativa do
Município de Apodi - RN

Este Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos na lei federal 8.069/90 e lei
municipal 101612015, vem por meio deste solicitar que seja indicado por esta casa legislativa ao poder
executivo Municipal a criaçáo de um parque Infantil (cidade da criança) compreendendo a

importância da criação deste espaço em nossa cidade mediante todos os benefícios apresentados a

seguir para as nossas crianças:

Àjuda es ex'ÂeÃtçess âl sereml sxn&is sociáveis
Â s**i;a§&a*çâ* é mcxa d*s m.r$icls"es hexlc§Í*i*s ilue prervém d* levar os rnais poquenos ilü pi1Íque.
À,; s*çizrlizÍ11'eãyr #*n:1 r:nt*ls eriançtrs xprerec§exNx ;r ixe$er"*xgÀr urls Çom o$ outros, a partilhar brinclu,*<1os, ;r

rlividir o se* cs;p#{jro * ;t {.:o1}}pr*en<1*r ;rlgurnas regÍ"íàs de conrrirrância por si mesm*s.

Tox"ma e crieâsÇe §,§§e*§ ax"iatfrva
As brirr:lril'*:il;,r,'-i *;:r llitlp{J esáÊx-a*ax§*arc $m*v§$;sv*§Êsl*ra{e * cc"{aá{vid*ade r.le cada cri;*.nça, l,isto que estas;

tcncle*; a crii:l siÍr:irÇ<i*:; "ii:.r'ltrllsiad;ls" âq:abír*d{} por prixiJr p*l* pensan:*i:tcl rxr:as rias trrú,rirs.

F,ste trrr:ue,fiei* p*;L: trlixtrllzir-se *m rxa*§Êc*res x-*st:§â*s§*s e*;s smás q{e *ax}it, visl.o qüe as *rin.nças vãrr
a.ruail*r,**eltc}* atr;rvrir; ria p*r'tilhii rlestas erperiô*cias criativas cr:rri *utras.

Corastx'uç&c de pe§:s&§eâída«tre
;\c pia:1ilh*.r r) *spâ!rr; cüin fi{Jlrtts ct'ianças e sr:cializ$r §o$t âs try}üsrxtíl§, cs rileis }leque{tos cüÍrlijçam
* Lirigili *ri*l'írrilt* a ** * s tnli r â sü ;i. p,fi rsonal iciailr.

A eriamçm §§cia s§§eüs celma em cas&
llsle hencfí*iü Íitrntr]i1íil ;j pi:ra os paisl H sal-ri<k: ql;e íÀ$ eri*rnçxs preeüsaxm c§e §*x'inean pax"a gastar
emengÀi* e qL:ai a uiellaor lll;r::ra de o Ínzer senão ier,á-la ao p;rrque? Assirn, para alem de estar a
desenv*lvet" o seil pr{;o*ssü clc crescimÇst{}, nüai}a por clicgar a casa mais calma e pronta pÍ ra a
interação Ç{}Í}} i-r íam{lin"

Âlern rJ* rucllmrar i; silirrti: Jisiçil c ;:si**k:gie:;,1da.l crlarç*s.

Sem mais para o momento votos de agradecimento.

Que seja encaminhada resposta deste oficio em L5 dias.

de Lima Oliveira
Presidente

Apodi/RN, Quinta-feira, 29 de setembro de 2022.
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