
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva

ea @ Plenário Antônio da Costa

REQUERIMENTO N" 03, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2021

Autoria: Vereador Fagner Júnior da Silva

Senhor Presidente,

Através do presente venho REQUERER a V. Ex.^ nos termos do art.
87, IV, alfnea 'd', que, após de ouvir o Plenário, seja solicitado ao Sua Excelência o
Senhor Prefeito Municipal que o mesmo promova, a desapropriação de terreno
localizado no Loteamento Veríssimo, por trás do Ginásio Municipal Poliesportivo
Antonio Veríssimo de Souza - O VERISSÃO.

Em atenção ao art. 12, XXI, § 1° da Lei Orgânica Municipal, solicitar
encaminhamento de resposta a esta Casa Legislativa, no prazo de 15 (quinze) dias,
referente a propositura encaminhada.

Nesses termos.

Pede Deferimento,

Montadas, 1° de fevereirode 2021.

í' FAGNER JCÍNIGR DA SILVA
Vereador

V"'
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"9^. ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva
Plenário Antônio da Costaca

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Nobres vereadores,

É de conhecimento público e notório que fora necessário a construção
de uma saída de emergência secundária na lateral esquerda do Ginásio Municipal -
O VERISSÃO, devido as exigências de segurança exigidas pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba e Corpo de Bombeiros. Entretanto, o ginásio ainda não
apresenta uma saída de evacuação na parte traseira, existindo apenas acesso ao
mesmo, bem como evacuação pela parte frontal do mesmo.

Observa-se que há por trás de Ginásio Municipal um faixa de terra
localizada no Loteamento Veríssimo que separa dois terrenos públicos municipais,
ou seja, o do Ginásio O VERISSÃO e o tanque, popularmente conhecido como 'do

governo'. A desapropriação do dito terreno facilitaria corroboraria efetivamente para
a saída de evacuação pela parte de trás do Ginásio Municipal, dando acesso à Rua
Bernardo Pedro dos Santos.

Acrescente-se que, além de garantir um acesso imediato entre os dois
terrenos público acima mencionado, a devida desapropriação corrobora para a
continuidade da Rua Bernardo Pedro dos Santos, tornando-se assim uma via de
respiração para a mesmavisto que atualmente é uma rua sem saída.

Destaco, que na legislatura passada o vereador Yuri Veríssimo de
Souza, apresentou requerimento junto a essa Casa Legislativa para que o Poder
Executivo instalasse calhas no Ginásio Municipal, afim de captar as águas das
chuvas e as destinasse ao Tanque Público como forma de abastecê-lo e

notoriamente ampliar o acesso a população daquelas águas. Todavia, para que essa
medida seja executada, faz-se necessário a desapropriação do aludido terreno, pois.
conforme já afirmamos, separa o terreno do Ginásio Municipal, do terreno do Tanque
Público.
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èa' Plenário Antônio da Costa

Nesse diapasão, nobres edis, observa-se que a desapropriação do
terreno do Loíeamento Veríssimo mencionada traz uma série de benefícios públicos:

•  Saída de evacuação emergência traseira do Ginásio Municipal;
• Continuidade da Rua Bernardo Pedro dos Santos, fazendo que a

mesma deixe de ser uma rua sem saída.

•  Instalação da tubulação com fim de levar as águas captadas por
calhas no Ginásio para o Tanque Público.

Acrescentamos, que, em um futuro breve, caso exista interesse, a
Prefeitura inclusive poderia criar um calçamento de passeio nas delimitações do
Tanque Público, corroborando para transformar o local em uma via de caminhada,
fato esse que pode vir posteriormente a ocorrer visto a construção da Praça Marcos
Vinícius Paulo de Souza, dando maior benefício público aquela localidade e
notoriamente aos seus moradores.

Por essas razões, acredito que o mais proveitoso seria o gestor
municipal procurar dialogar com o proprietário da localidade a fim de realizar a
desapropriação do local. Certo de contar com o apoio dos nobres vereadores, na
certeza de contar também com a atenção a essa propositura por parte do Poder
Executivo, agradeço desde já a atenção dos amigos.

Montadas, 1°defevereirode2021.

-a*

FAGNER JÜnToR DA SILVA
Vereador
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