REQUERIMENTO Nº. 053/2017,
Apresentado em Sessão Ordinária de:20 de Novembro de 2017,
Autoria:-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
ASSUNTO: Solicitara(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito Municipal
informações a respeito das medidas que foram, que estão e/ou que pretendem ser
adotadas por esta respeitosa administração acerca da efetividade do cumprimento
da Lei Municipal nº 2.786/2013, que dispõe sobre à adoção de métodos
construtivos sustentáveis na construção de prédios públicos no município de
Regente Feijó e dá outras providências. Apontamos, desde logo, que a nossa
maior preocupação está ligada a que fosse cumprido, pelo menos, o quesito
atinente a produção de energia e a captação de águas pluviais e, desta feita,
rogamos para que seja dada uma atenção especial (neste aspecto) a todas as
futuras edificações públicas, dentre elas a futura sede da cozinha piloto que se
encontra em fase inicial, cemitério e ESF espigão.
JUSTIFICATIVA:Através da presente propositura pretende-se instituir de forma
efetiva, no âmbito de nosso município, a adoção de métodos construtivos
sustentáveis na construção de prédios públicos, em obediência a Lei Municipal em
referência.
Assim como é do conhecimento de todos, atualmente esses métodos construtivos
têm se adequado, cada vez mais, ao aproveitamento das energias renováveis, que
são economicamente viáveis e abundantes.
Não só a Constituição Federal promulgada em 1.988, mas também, a nossa
própria Lei Orgânica do Município trata o Meio Ambiente de maneira clara e
moderna e estabelece, em seu artigo 189, que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, patrimônio comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se à coletividade e em especial ao Poder Público o
dever de defendê-lo, garantida sua conservação, recuperação e proteção em
benefício das gerações atuais e futuras.
A construção sustentável procura aumentar a quantidade e oferta de energia,
garantir a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzir as emissões
atmosféricas de poluentes.
Através da presente reivindicação buscamos definir, de maneira ampla, padrões de
construção sustentável a serem seguidos na construção de futuros prédios
públicos, que devem ser adaptados aos novos tempos, pois, os índices de poluição
se tornam insuportáveis, sem falar na própria tendência de esgotamento dos
recursos naturais.
Ademais disso que, ao nosso sentir, é evidente a responsabilidade não só dos
administradores públicos (como grandes exemplos e autênticos formadores de

opinião), mas também, da própria população em garantir, para as futuras
gerações, o equilíbrio do ecossistema, daí porque através da presente iniciativa é
que buscamos ampliar essas alternativas com vistas a salvaguardar os direitos das
gerações vindouras.
OFICIAR: Ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito Municipal, em seu gabinete
situado na sede do Paço Municipal local.
REQUEIRO a sensibilidade dos Nobres Pares, pugnando-se peloapoio e
aprovação da matéria ora proposta, tudo em conformidade com as normas
regimentais vigentes.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", 20 de Novembro de 2017.
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