
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº 326 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao

Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretária de Infraestrutura e Mobilidade, Senhor Fred

Machado, para que prestem as seguintes informações sobre a situação da Lagoa localizada na Rua

da Firmeza, no bairro Dom Avelar:

● Que seja informado se há algum projeto para a área;

● E caso não haja algum projeto para o referido local, que seja realizada uma escuta da

comunidade sobre qual a destinação desejada pela população local, como por

exemplo, a construção de um parque ou área de lazer.

Justificativa:

A comunidade do bairro Dom Avelar vem há muito tempo esperando que o poder público

municipal possa dar uma destinação a área onde se localiza uma lagoa. O referido local conta uma

área considerável que pode com tranquilidade comportar a construção de algum tipo de

equipamento público ou de moradias populares, por exemplo.

A preocupação dos comunitários vem aumentando uma vez que tem sido recorrente o

depósito de areia na lagoa por parte de populares, situação que, se continuar, pode gerar um grave

problema para os moradores da área mais próxima a lagoa.

Diante da situação esperamos que a gestão municipal possa o mais breve possível responder
os questionamentos e não havendo projeto para a área proceda com a escuta da comunidade e defina
uma proposta de maneira democrática e com participação popular.

Sala das Sessões, 15 de junho de 2021.
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