EMENTA:

REQUER

INFORMAÇÕES

SOBRE

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E ZELADORIA DO PARQUE RETIRO SAUDOSO
MINISTRO SERGIO MOTTA, NA REGIÃO DO
JARDIM

ROBERTO

BENEDETTI/RESIDENCIAL

GREENVILLE, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Por força de lei, foi criado o PARQUE LINEAR MUNICIPAL
MINISTRO SÉRGIO MOTTA, mas margens do Córrego do Retiro Saudoso e laterais e central das
pistas da Via Expressa Sudeste (Avenidas Maurílio Biagi e Celso Charuri), desde o Viaduto Airton
Senna até a Via Anhanguera, nas Zonas Leste e Sudeste do Distrito Sede.
Neste contexto, parte deste Parque teve início de sua implantação junto
ao Jardim Roberto Benedetti e Residencial Greenville, Região Sudeste, segundo consta, por
informação do Município, a partir de uma TAC firmada junto a empresa em compensação
ambiental, cujo prazo de conclusão era abril de 2021.
Hoje, passados mais de um ano do referido prazo, as obras citadas
como integrantes do processo daquela implantação não foram concluídas, estando apenas parciais,
sem iluminação pública, e ações de manutenção, conservação e zeladoria.
Posto isto, no exercício do poder fiscalizatório parlamentar, e para
subsidiar estudos parlamentares que estamos realizando, indagamos e requeremos ao Executivo
Municipal:
1.

Em que situação se encontra as ações de implantação do
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REQUERIMENTO Nº 6812/2022

Parque naquela região do Jardim Roberto Benedetti e Residencial Greenville?
2.

Em que situação se encontra a programação de manutenção,

conservação, zeladoria e limpeza urbana da área urbanizada do parque naquela região, no geral
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(limpeza, poda de árvores, etc.) e notadamente na implantação e manutenção de iluminação
3.

Há inclusão, na programação da Guarda Civil Metropolitana,

de rondas e vigilância naquela área pública?
Ante o exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa de
Leis, na forma Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, seja
oficiado ao Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo legal, acerca das questões acima
elencadas.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2022.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB
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