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Indicação: 171 / 2021
Autor: Ver. Nelson Dib Junior (Nelsinho)
Indico à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na Forma Regimental, para que seja enviado
expediente, através da Presidência desta Egrégia Casa de Leis, ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal de Corumbá/MS, o Sr. Marcelo Aguilar Iunes, com cópias ao Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, na pessoa do Sr. Luiz Fernando Moreira, à
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o Sr. Cézar Freitas Duarte, à
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, a Sra. Ana Cláudia Moreira
Boabaid, à Fundação de Turismo do Pantanal, a Sra. Elisângela Sienna da Costa Oliva e à
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, o Sr. Joilson Silva da Cruz,

"Sejam realizados os trabalhos de revitalização do Eco Parque
Cacimba da Saúde, no Bairro da Cervejaria, no Município de
Corumbá/MS"
Justificativa:

A presente solicitação é um pleito, que nos é, veementemente cobrado,
por Munícipes Corumbaenses e muitos Turistas que visitam a nossa cidade e que .ficam
chocados e entristecidos, pelo estado de abandono e depredação em que se encontra este
Espaço Público.
Trata-se de um espaço de grande importância urbanistica, ambiental e de lazer, na
composição da área urbana de Corumbá e que,por si só, requer que seja revitalizado pelo
Poder Público, de forma a voltar o seu lugar de destaque e de muitas belezas, no âmbito do
Município de Corumbá e desta Região Pantaneira. De imediato, se requer a iluminação do
citado local e uma ação, constante, de vigilância e segurança pois, tal local, transformou-se em
ponto de uso de drogas e esconderijo de malandros e usuários de drogas, que praticam furtos,
naquela área e na área central de nosso Município, colocando em perigo moradores daquela
localidade e áreas de entorno.
Sabemos que tal ponto turístico, denominado Eco Parque Cacimba da Saúde foi revitalizado
e remodelado em 2013, dez anos após a sua inauguração, passando a contar com uma
quadra poliesportiva, quadra de areia, playground, equipamentos para ginástica, quiosques e
espaços de convivência, além de sistema de iluminação refeita e um novo paisagismo. No ano
de 2016, o espaço foi, novamente depredado e, sua manutenção e/ou reforma e revitalização
não mais ocorreu, de forma que, atualmente, está em condições precárias.
Por ser um espaço extremamente importante em nossa cidade, sua revitalização vem sendo
solicitada, de forma constante e repetida, por diversos Vereadores, nos diversos mandatos que
se seguiram. Assim sendo, estamos solicitando a sua revitalização, para que tal Próprio
Municipal, possa ser reinserido nos planejamentos e usos ambientais, turisticos e de lazer do
Município
de
Corumbá/MS,
voltando
a
receber
e
atender
T uristas
e
Munícipes Corumbaenses, sendo que tudo isso precisa ocorrer, com um forte trabalho de
Educação Social, volyada aos Moradores nas áreas de entorno e aos usuários do Ecoparque,
buscando evitar novas depredações”.
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