AUDIÊNCIA PÚBLICA: PERMUTA DE TERRENOS EM TORNO DA VIELA HIDRÁULICA

O munícipe Edmar Gomes de Paula, solicita permuta de terrenos em torno da Viela
Hidráulica localizada na Avenida Doutor José Augusto Mesquita ao lado do número 321.
Em cumprimento aos Princípios da Legalidade, Transparência e Publicidade, será realizada
audiência pública para garantir que a permuta seja de interesse público, bem como não traga
danos ou prejuízo ao erário.
Primeiramente, analisamos a importância para a municipalidade, em especial, ao Distrito de
Moreira César, assim, foi verificado que o local objeto da permuta tem grande movimentação de
usuários de entorpecentes devido ao elevado acúmulo de mato, fazendo com que a área seja um
local inseguro aos munícipes, bem como, devido ao acúmulo de mato, este, pode auxiliar na
proliferação de animais peçonhentos.
Verificamos ainda que a realização desta permuta trará benefícios ao Distrito de Moreira César,
tendo em vista que, na área pública objeto desta permuta, segundo o requerente, ocorrerá a
ampliação e abertura de um novo empreendimento, que, segundo o requerente, gerará de 60
(sessenta) a 70 (setenta) empregos diretos para os munícipes.
Sabemos ainda que a geração de empregos traz diversas melhorias na sociedade, impactando
positivamente na educação, saúde, esporte e qualidade de vida dos empregados e seus
familiares, bem como auxilia o munícipio e sua economia, através do recolhimento de impostos
e taxas.
Fica então demonstrado que a população e a municipalidade serão beneficiadas com a realização
desta permuta através de melhorias na qualidade de vida socioeconômica da população, bem
como trará segurança ao local, visto que o acúmulo de mato traz insegurança e proliferação de
animais peçonhentos.
Fica acertado ainda que o requerente irá custear todas as despesas que a realização da permuta
trará, não havendo prejuízo ao erário na realização da mesma.
Assim, a permuta seria facilmente compensada pelo retorno em recolhimento de impostos,
geração de empregos e o consequentemente impacto econômico, promovendo inúmeros
benefícios nas mais diversas áreas para a população e ao Município de Pindamonhangaba.

Nilson Luís de Paula
Subprefeito do Distrito de Moreira César
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