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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Gabinete Ver. Renato Geske

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

JUSTIFICATIVA
A Associação de Moradores da Lagoa da Conceição foi surpreendida com uma notícia nesta semana,
do anúncio feito pela Prefeitura Municipal da contratação de empréstimo para a construção de um túnel
ligando os bairros Lagoa da Conceição e Itacorubi.
Entendemos que a obra seja importante e desejada por uma boa quantidade de moradores, mas preocupa a
forma de priorização de investimentos na bacia da Lagoa da Conceição. Há diversas outras demandas não
atendidas, especialmente relacionadas ao saneamento básico, espaços públicos abandonados, sem
investimentos, precariedade de mobilidade em diversas vias e obras com atrasos incríveis nesta bacia,
prejudicando a qualidade de vida dos moradores.
Diante de inúmeras indagações que chegaram a esta associação representativa de moradores, incluindo o
projeto de nova ponte, solicitando respeitosamente que promova um chamamento para uma audiência
pública para tratar deste assunto.
Indicamos que desde já que sejam também convidados a participar as demais associações de moradores da
Bacia da Lagoa (desde o Rio Vermelho até o Porto da Lagoa) a fim de obter a amostra mais fidedigna da
opinião popular.
Sala das Sessões, em 08 de setembro de 2021.
RENATO DA FARMÁCIA - PSDB
Vereador – Líder de Governo
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O Vereador que este subscreve na forma regimental, requer a realização de Audiência Pública no âmbito das
Comissões de Meio Ambiente e da Comissão de Viação e Obras Publicas, para discutir o Projeto do Túnel
que ligará o bairro Itacorubi com a Lagoa da Conceição.

