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Proposição Eletrônica nº 4416

REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO  COM
RELAÇÃO AO PARQUE ECOLÓGICO MELCHIADES PIRES DA
ROSA, LOCALIZADO NO BAIRRO SAN FERNANDO VALLEY

Fomos procurados por inúmeros munícipes que nos questionaram
quanto  ao  Parque  Ecológico  "Melchiades  Pires  da  Rosa",  localizado  entre  a   Rua  Luiz
Francisco de Almeida e a Rua Sebastião Leite do Canto, no Bairro San Fernando Valley e
reivindicam que o mesmo seja entregue à população para que ali sejam desenvolvidos projetos
esportivos.

Ressaltamos  que  a  obra  iniciou-se  há  muito  tempo  e  até  a
presente data não foi concluida, estando paralisada há tempos.

Destacamos que referida obra é de grande importância, tendo em
vista que trará qualidade de vida para a população, proporcionará contato com a natureza e
suas  estruturas  são  determinantes  para  a  realização  de  atividade  física  e  o  lazer,  Estas
atividades trazem diferentes benefícios psicológicos, sociais e físicos à saúde dos indivíduos,
como, por exemplo, a redução do sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano urbano.

Ante o exposto, requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,  solicitando que Sua Excelência  preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:

a)  Qual o motivo da paralisação das obras do Parque Ecológico
"Melchiades Pires da Rosa"?

b) Existe a possibilidade de retomar as obras e concluí-las?

c) Se positivo, qual é a previsão para sua conclusão?

d) Se negativo, expor os motivos.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 4416.
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