
EMENTA:  REQUER  INFORMAÇÕES  SOBRE  QUESTÕES

RELATIVAS  A  QUESTÕES  INERENTES  AO

JARDIM SUMARÉ, CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

A  convite  de  alguns  Munícipes,  estivemos  juntamente  com

nossa assessoria,  nos tradicionais  bairros  do Jardim Sumaré,  antigamente  conhecido

como Jardim Aclimação ou Jardim Eugênia  (área situada entre  a  Avenida Presidente

Vargas,  Rua  José  Leal,  Avenida  Caramuru,  Rua  Rui  Barbosa,  Rua  Amador  Bueno  e

Avenida 09 de Julho, e que incorporou o antigo bairro Jardim Aclimação e está inserida a

antiga  Vila  Santa  Terezinha)  e  de  Higienópolis,  este,  hoje  mais  conhecido  como

Boulevard.  Acompanhados  dos  referidos  moradores,  caminhamos  pela  região,  e

constatamos  naquela  área  municipal  algumas  demandas  e  questões  a  serem

encaminhadas politicamente  junto  a  Administração  Municipal  e  outras  junto  ao  Poder

Legislativo. 

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  para

recuperação  e  restabelecimento  do  funcionamento  regular  do  PARQUE  MUNICIPAL

ROBERTO  GERANO,  no  Jardim  Sumaré  em  Ribeirão  Preto?  Detalhar  razões  que

levaram a suspender o funcionamento do parque, providencias tomadas para encaminhar

solução  destas  questões  e  projetos  e  planos  para  retomar  seu  funcionamento,

detalhadamente?

2. Consta que a Municipalidade tem uma área, defronte o

final da Rua Saldanha Marinho, que pertence ao Jardim Sumaré, ao pé do morro sobre o



qual está a Rua Amador Bueno, encaminhar croqui ou planta desta área e sleep de seu

cadastro municipal e esclarecer detalhadamente qual o uso e destinação da mesma?

3. Qual o cadastro e sleep da área situada entre a Avenida

Vereador  Manir  Calil,  Rua  Moreira  de  Oliveira,  Avenida  Caramuru,  Rua  Barão  do

Amazonas, divisa de fundo de imóveis desta última via e com a sede do DAEE e EMEI

Santa Terezinha, que consta ser ou era de propriedade da Associação Portuguesa de

Esportes Atléticos? Há um projeto imobiliário para a área, informar como encontra-se o

andamento do mesmo?

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, 29 de setembro de 2021.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB 
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