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REQUERIMENTO N.º 14/2014
Autor: Eder Lima Moreira
Ref.: Prática de Lei Aprovada
O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja
encaminhado ofício solicitando QUE O EXECUTIVO COLOQUE EM PRÁTICA A LEI
QUE CRIA O DIA E O MÊS DA INTEGRAÇÃO MUNICIPAL SANCIONADA EM
2010, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA PARA O MÊS DE MARÇO.
JUSTIFICATIVA
Fui autor do Projeto de Lei que cria o mês da Integração Municipal, previsto para o mês
de março de cada ano, e apresentei à época o Programa de Integração Municipal – já
aprovado e sancionado em 2010.
O objetivo é ampliar a participação dos Povoados dos Netos e Furtado de Campos nas
políticas públicas desenvolvidas em Rio Novo, em todas as áreas: administração pública,
educação, cultura, esporte e lazer e segurança. É preciso superar a distância entre a área
urbana e a zona rural, sobretudo em relação ao Povoado dos Netos e o Povoado de
Furtando de Campos, em todas as áreas da administração e da justiça municipal. Ou seja,
os idosos, as crianças, todos os moradores destas localidades precisam ter acesso aos
programas de esporte, cultura, segurança que acontecem na área urbana do município.
O histórico de Furtando de Campos está ligado à ferrovia e, até mesmo por isso, a sua
decadência. Porém, após a crise e a inatividade das ferrovias o poder público não
acompanhou a crise com soluções e manutenção do nível de vida dos moradores do
povoado. Assim, por falta de políticas integracionistas, Furtado de Campos ficou de fora
das principais atividades desenvolvidas em Rio Novo, restando somente a educacional e a
de saúde, esta última ainda precária – porém com esperanças de melhoras tendo em vista
as atividades da UBS.
Já o povoado dos Netos sempre foi alvo da desculpa de que é muito distante de Rio
Novo. Os próprios moradores da localidade buscam as facilidades na vizinha cidade de
Tabuleiro, tendo em vista que as políticas públicas aplicadas em Rio Novo também não
chegaram e não chegam integralmente ao povoado. A única forma de diminuir esta
distância é ampliar os programas de atendimento e ações dos poderes nesta localidade.

Assim, a forma mais eficaz de atender às demandas cujas distâncias são consideradas
empecilhos é diminuindo as distâncias através da aplicação permanente de políticas
públicas que já são aplicadas com frequência em Rio Novo. Isso é estender a
administração pública, as ações dos poderes legislativo e judiciário até as camadas que
foram colocadas à margem dos benefícios com o passar dos tempos.
Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014.
Eder Lima Moreira
Vereador Proponente

