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R E Q U E R I M E N T O
SESSÂO ITINERANTE

Com fulcro nos artigos 111 e seguintes, do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que seja criada uma Sessão Itinerane, com
data a ser agendada por esta casa, a ser realizada na Lagoa Encantada,
localizada no bairro CPA III, na grande Morada da Serra, para tratar
de assuntos referentes a sua revitalização, regulamentação e gerência
e
da
possibilidade
de
ser
usada
para
pesquisas
dos alunos
universitários.
Pelo exposto, aguardamos o pronto atendimento ao pedido
versado no presente Requerimento.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 04
de julho de 2013.
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J U S T I F I C A T I V A
A presente propositura visa discutir com todos os
interessados, a revitalização da Lagoa Encantada, haja vista que,
quando foi inaugurada, em setembro de 2009, esta área tinha como
objetivo principal ser um local voltado para pesquisa e ensino, além de
aberto à população para visitas, mostras, exposições, lazer e atividades
físicas, mas hoje, quase três anos e meio depois, o local se encontra no
mais completo abandono, tomado por lixo e matagal, além de ter todas as
suas estruturas depredadas e ser pouco, ou quase nada, utilizado pela
população, devido à falta de segurança.
Em se tratando de um serviço essencial à saúde pública,
à segurança e ao lazer das pessoas que residem na região da Grande
Morada da Serra e, porque não dizer, de toda a população cuiabana, é
de suma importância a realização dessa Sessão Itinerante, pois, os
moradores do bairro e acadêmicos da Universidade Federal de Mato
Grosso reclamam que, após a CAB Ambiental ter assumido os serviços,
vez que ali funciona a Estação de Tratamento de Esgoto do CPA, além de
servir de objeto de estudo dos graduandos e mestrandos da faculdade de
engenharia da UFMT, aquilo ficou totalmente abandonado e, com isso, os
equipamentos foram se deteriorando pela ação do tempo e as estruturas
foram depredadas pelos marginais que ali se reúnem para fazer uso de
drogas, comprometendo sobremaneira a segurança e a qualidade de vida
da população, além do quê, hoje há uma discussão muito grande em torno
de quem deverá realmente gerenciar o espaço, pois, ninguém sabe se é
de responsabilidade do município, da CAB Ambiental, ou, até mesmo, do
estado.
É de suma importancia que a Nobre Casa Legislativa de
Cuiabá participe das discussões, sendo a legítima representante do
povo cuiabano, e manifeste os interesses deste.
Tenho certeza de que essa Sessão Itinerante contribuirá
para que o parlamento avalie a situação com mais clareza, diante das
informações ali prestadas, sua legalidade, com o intuito primordial
que é beneficiar a população cuiabana.
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Em face das necessidades aqui arguídas, venho requerer
a realização de uma Sessão Itinerante, para discussão ampla sobre a
REVITALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DA LAGOA ENCANTADA, a
fim de que esta Nobre Casa possa ouvir e ser ouvida sobre relevante
questão.
Pelo exposto, peço o apoio de todos os nobres
vereadores, para a aprovação do presente requerimento, por se tratar
dos anseios da população da região da Morada da Serra, da comunidade
acadêmica e de toda a população da grande baixada cuiabana.
Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em 04
de julho de 2013.
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