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REQUERIMENTO Nº   37/2019

“Solicita informações sobre projeto urbanístico de implantação de parque em área da Câmara.”

Senhor Presidente:

Considerando que o imóvel destinado à construção da nova sede do Legislativo 

Municipal  foi  adquirido  em  31/3/2003  e  que  o  mesmo  possui  uma  área  de 

aproximadamente 26.000,00m²;

Considerando  que  a  Câmara  Municipal  deverá  utilizar  aproximadamente 

6.000,00m² com a construção de sua sede e de seu estacionamento;

Considerando que essa área é nobre pois está localizada no centro da cidade, possui 

riacho com cachoeira e muitas árvores nativas;

Considerando que, desde quando foi adquirida a área, é praticamente unânime por 

parte da população e vereadores que o restante da área, que não seja utilizada pela Câmara, 

deva ser transformada em parque, devido às suas características;

Considerando que atentos aos anseios da população foram apresentados no início 

desta Legislatura a indicação nº 130/2017 de minha autoria, onde solicitei a realização de 

estudos para a implantação de um parque no local, pedido esse reforçado pelo vereador 

Mauro  que  apresentou  indicação  semelhante  sob  o  nº  166/2017,  na  qual  solicitou  a 

elaboração de um projeto para instalação de um parque nessa área.

Feitas as considerações:

Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, que 

seja oficiado o Chefe do Executivo solicitando as seguintes informações:
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1) O projeto para construção do parque nessa área já foi elaborado pelo Executivo? 

Caso afirmativo, favor enviar cópia do projeto.

2) Em caso negativo, por qual motivo?

3) O Executivo pretende elaborar projeto urbanístico para construção do parque no 

local?

Justificativa:

É  de  conhecimento  de  todos  que  a  prefeitura  iniciou  algumas  intervenções  no 

imóvel,  porém nenhum projeto  urbanístico  nos  foi  apresentado,  razão que elaboro  este 

requerimento, uma vez que é de interesse de todos que tenhamos mais uma local de lazer 

para  a  população.  Outra  preocupação é  que o prédio  da Câmara está  sendo concluído, 

prédio esse que além de cumprir com sua finalidade será com certeza mais um cartão postal 

de nossa cidade, juntamente com o remanesceste da área sendo transformado em parque.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de abril de 2019.

Nelson Prestes de Oliveira
Vereador (PSD)
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