REPRESENTANTE DO CRECI PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO RECIFE

A

través do requerimento Nr. 1245/2019, de autoria do Vereador André Régis, na última
sexta-feira (12), no plenarinho da Câmara Municipal do Recife, houve uma audiência
pública para tratar sobre a destinação do terreno do antigo Aeroclube de Pernambuco,
localizado no bairro do Pina, Zona Sul da Cidade.
‘‘A proposta apresentada na Câmara Municipal do Recife sugere que o espaço seja multiuso,
abrigando escolas, posto de saúde, habitações, além de um parque verde, com espaços para a
prática de exercícios físicos e de lazer. Além disso, com espaço para habitações, um posto de
saúde e uma área destacada para a exploração da iniciativa privada”, explicou o Diretor do CRECI
- PE, Gedeão Pontes, que participou como convidado nesta sessão, juntamente o com o outro
Diretor, Alysson Barros .
Segundo o coordenador de uma ocupação na comunidade do Bode, localizada no entorno do
terreno, Estilo Santos : “todo projeto de educação é positivo, porém qualquer projeto que venha
para aquela área tem que andar paralelamente com o de habitação, que é a prioridade hoje”,
assegurou.
O próximo debate, ainda sem data marcada, dará continuidade ao futuro do terreno com
representantes de entidades, de vereadores e da prefeitura.

COMISSÃO DO CRECI QUE DISCUTE A LEI DAS PLACAS, SE REÚNE NA
PREFEITURA DO RECIFE

N

a última Segunda-Feira
(08/04), a comissão criada
para discutir a Lei
18.199/15, que torna obrigatório a
instalação de painel fixo, para
fixação de placas publicitárias de
venda, permuta e locação de
imóveis nos edifícios, se reuniu na
Central de Licenciamento da
Prefeitura do Recife.
O assunto principal da pauta foi a
solicitação do apoio da PCR em levar ao conhecimento da sociedade e da categoria,
que esta determinação municipal é de interesse público em consonância com os
direitos fundamentais, contribuindo para melhoria da vida urbana no Recife.
Estiveram presentes neste encontro no CELIC, os Diretores Rogério de Lucca
(também vereador do Recife) Gedinaldo França, Públio Lentulus e o coordenador da
Fiscalização, Marcelo Oliveira.
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