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O Vereado! JHONATAN MAGALHÁ.ES, no uso de suas
prerrogaüvas paÍlamentares, etc.;

Conslderaodo que, o DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias), tem entre as suas atribuições a transferência de recursos diretos
paÍa a execuÇáo de obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo nas
cidades reconhecidas como estâncias turísticas;

Considerando ainda que, este recurso quando disponível para cada
estância, cabe a Prefeitura de cada cidade determinar quais serão os objetos dos
convênios a serem celebrados, ou seja, aonde e como a verba será aplicada.

Conslderaado ainda que, nesse contexto podemos incluir diversas obras
de infraestrutura, reformas, e ampliaçôes que venham contribuir com o
desenvolvimento turístico local.

Ora o cxposto;

EEQUER à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades
regimentais, para que seja oÍiciado ao Ilustrísslmo SenhoÍ Prefeito ADEMIR
MASCHIO, bem como ao Secretárlo Municipal de Obras e Servlços Públicos -
JOSÉ SOARES PEREIRA soücitando prestaÍ a esta edilidade as seguintes
informaçÕes:

o Ha por parte da Administraçdo Municipal alguma progrqmação uisando
realizar a reuitaliz,ação da Praça Santa Fé utilizando a uerba aduinda do
DADE?

. Em caso positiuo. Qual ualor orçado para realízaçdo de tal obra?
c Eiste algum cronograma de preuisão para o início das obras?

Sala das Sessôes Dr. Joào Alftedo do Âmaral Ribeiro
17 de outubro de 2018
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Conslderando ÍInalmente que, um dos grandes diferenciais da Estância
Turística de Santa Fé do Sul sáo suas praças, onde todas possuem temas e
paisagismo o que as torna locais de lazer bem como pontos tuísticos, como é o
caso da Praça Santa Fé localizada na Vila Mariana que por ser alusiva aos
pioneiros toda sua estrutura é voltada aos tempos remotos da antiga Santa Fé do
Sul.

JUSTIFICATIVA:

A presente propositura é bastante em si para jusüÍicar o pedido de

informações, que está a merecer a aprovação do Colendo Plenário.
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