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considerando.que/ segundo, notícias, existe a intenção do Governo Municipal em
interligar a orla do Parque das Águas craras ao corredol Armeida prado;

considerando ainda que, uma cidade como Santa Fé do sul, com pretensões e
potencial tu^rísticos comprovados, deve-se ter uma atenção especial com todo e
qualquer ação que possa agregar valor ao turismo municipâl;

considerando finalmente gue, é de extrema importância, que estejamos todos
direcionados para o mesmo propósito, visando sêmpre buscar meihorias para o futuro
do município e assim, possibilitar a construção de novos ranchos, ímpuisionar e dar
mais infraestrutura ao turismo, além de promover um aumento na arrecadação do
município e ampliar também o setor imobiliário;

Considerando o exposto:

regimentais, para que seja oficiado ao Excelentíssamo Prefeito ADEMIR
MASCHIO, no sentido de prestar a está edilidade as seguintes informações:

. A Administração Municipal tem algum projeto que visa a interligação da
orla das Aguas Claras ao Corredor Almeida Prado?

. Em caso positivo. Como está o andamento do projeto e quais medidas já
foram tomadas para desapropriação das áreas necessárias para a realização
do projeto?

o Qual a extensão (km) necessária para interligação das orlas? Qual valor
estimado para realização da obra? Qual a fonte de recurso?

JUSTIFICATIVA:

Daí a razão da presente propositura, que se afigura de indiscutível interesse
da Estância Turística de Santa Fé do Sul.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro
23 de Novembro de 2018
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a

à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades

O Vereador JOSE EMIDIO CALAZANS, no uso de suas
prerrogativa parlamentares, etc;
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