ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0043/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
O Vereador abaixo nominado, com amparo nos artigos 33, XII e 94, XIX da Lei Orgânica
Municipal, combinado com o artigo 28, XXV do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, requer, após a deliberação do Egrégio Plenário, o envio de:
PEDIDO DE INFORMAÇÃO:

REQUER INFORMAÇÕES SOBRE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO
FERROVIA.
Considerando que existe um terreno no bairro Ferrovia, em nosso município, matriculado
sob o n. 174404, o qual possui a área superficial de 4.717,10 m² (quatro mil, setecentos e
dezessete metros quadrados e dez centímetros quadrados), localizado na Rua Major
Bibiano Rodrigues Lima, onde existe somente uma pequena casa construída dentro desta
área com 32,80 m² (trinta e dois metros quadrados e oitenta centímetros quadrados),
restando desta forma, uma extensa parte do terreno vazia, em situação de abandono.
Diante disso solicitamos as seguintes informações:
1 - Existe algum projeto em andamento, que vise a construção de uma sede para
a Associação dos Moradores do bairro Ferrovia?
2 - Se sim, em qual local e qual a previsão para construção desta?
3 - Haveria a possibilidade de ser doado este terreno, ou uma parte dele, para que nesse
espaço fosse construída a Associação dos Moradores do bairro Ferrovia?
4 - Se sim, qual procedimento deve ser adotado para que tal solicitação seja concretizada?
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2019.

David Moro (MDB)
Vereador
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