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Requerimento Nº 74/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento Interno, 
que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal, informações sobre o Parque Aquático "Pedro
Amaral", haja vista a falta de manutenção e conservação no bem público cedido ao Garças
Clube. 

Em visita ao local, conforme pode ser verificado nas fotos anexas, o parque
encontra-se totalmente abandonado, sem nenhum tipo de manutenção. O espaço está cheio de
mato, a piscina com água parada e cheia de lodo, contribuindo para o aparecimento e proliferação
de mosquitos transmissores da dengue e outras doenças. As edificações do parque encontram-se
com infiltrações e vazamentos, as paredes com reboco solto e sem pintura, instalações elétricas
expostas e o mobiliário sem conservação. 

Analisando as cláusulas do Termo de Convênio de Cessão firmado em
07/09/1977, especificamente, a Cláusula nº. 7, verifica-se que o clube não mantêm o parque em
perfeitas condições físicas, para as finalidades a que se destina. Desta forma, o Poder Executivo,
conforme estabelecido nas Cláusulas nº. 5 e 12 do Convênio, poderá rescindir o convênio e
assumir a administração do imóvel, em caso de inadimplência, cumprido o prazo de seis meses,
sem ônus para os cofres municipais.

Assim, solicito informações urgentes quanto à situação acima relatada.
Ressalto que no ano de 2015 a Comissão de Serviços, Obras Municipais e

Mobilidade Urbana, realizou visita no local e fez relatório quanto ao estado do parque à época,
que é a mesma situação relatada atualmente, conforme pode ser verificado no relatório e fotos
que segue anexo. 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 23 de maio de 2019.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
- Vereador -


