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REQUERIMENTO Nº  084/2013 
 
À 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
Srª Dulcimar Prata Marques 
 
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação 
dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exmª Prefeita Municipal, Srª Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz; 
 
- Que o Executivo tome providências imediatas para retirada dos moradores que hoje 
ocupam de maneira irregular as instalações no Parque de Exposição de Rio Novo. 
 
JUSTIFICATIVA : 
 
"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que verificamos a presença irregular destes 
moradores e de outras pessoas fazendo uso de drogas, alcóol, com a presença de 
menores no local ( placo, barracas e etc), isto tudo em plena luz do dia, o que foi 
presenciado pela minha pessoa após receber reclamação de terceiros, sendo que um dos 
reclamantes é um empresário que investe em um empreendimento próximo ao Parque 
de Exposição. Sugerimos ao Executivo, que após o remanejamento destes moradores 
para um local apropriado, sejam tomadas as providências devidas para que tal fato não 
volte a se repetir, isolando completamente as barracas e palco e demais instalações, se 
possível com placas de madeira ou similares, para que este lamentável fato que 
infelizmente está se tornando recorrente, diante da passividade do Poder Público, que se 
faz omisso ou conivente com esta constrangedora situação, uma vez que já alertamos ao 
Executivo em Requerimento anterior(Nº038/2013 datado de 22/03/2013), sobre a 
gravidade e deconforto de tais ocorrências, que vem denegrindo a imagem do nosso 
município diante de visitantes e deixando os cidadãos de nossa terra com a total 
sensação de insegurança." 
 
Rio Novo, 14 de Junho de 2013. 
 
 
__________________________________________ 
Allan Martins Dutra Borges - Vereador (PMDB) 

 


