ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
Palácio Padre Miguelinho

DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 1546/2017

EMENTA:
Solicita
à
SEMSUR
providências para a restauração, limpeza
e capinação da Praça André de
Albuquerque.

_____________________________________
_____________________________________
Natal/RN _____/________/_________
________________________________________
PRESIDENTE

A vereadora Professora Eleika Bezerra, que tem assento nesta Casa Legislativa pelo
partido PSL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, vem,
respeitosamente, requerer que, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja enviado ofício ao
Exma. Sr. Secretário Municipal de Serviços Urbanos/SEMSUR, Jerônimo da Câmara Ferreira
de Melo, solicitando providências para a restauração da Praça André de Albuquerque, que
encontra-se atualmente como nítido alvo de abandono por parte do poder público e da ação
de vândalos, incluindo a limpeza, capinação, retirada de lixo e restauração de assentos. Além
das pichações em todo o espaço, incluindo-se os bancos, também há desgastes no piso.

JUSTIFICATIVA
A Praça André de Albuquerque, também conhecida popularmente como Praça
Vermelha, está situada no bairro da Cidade Alta, em Natal, capital do estado do Rio Grande
do Norte. É o ponto geodésico da cidade e também o seu marco zero. Seu nome se deve ao
revolucionário André de Albuquerque Maranhão, que lutou ao lado dos revoltosos de
Pernambuco na Revolução Pernambucana.
Sua criação se deu no ano de 1888, por parte da Câmara Municipal de Natal, que
então renomeou a Rua Grande, dando-a o seu nome atual. Entre o final do século XIX e os
tempos atuais, a praça sofreu inúmeras intervenções dos mais diversos governos, que lhe
acrescentaram monumentos, modificaram seu paisagismo e adicionaram novos aparelhos
públicos. A praça é uma das mais importantes da cidade, não apenas por ser o local de
nascimento da mesma, mas por estar situada na confluência de prédios de grande
importância para a sociedade natalense, como a Catedral Velha e o Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte.
É preciso, portanto, que esta Secretaria realiza um serviço de recuperação e
restauração e limpeza do referido logradouro, devido à importante da mesma.
Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 12 de maio de 2017.
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