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REQUERIMENTO nº REQ 48/2020
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Solicito informações sobre a revitalização da
Praça Raymundo Magnabosco, na rua
Botafogo esquina com a rua Caetano
Panarotto no bairro Universitário.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Diante de diversas denúncias/reclamações recebidas por este Gabinete em relação ao local
supracitado solicito as seguintes informações:
Tendo em vista que esta negociação foi encaminhada por outra administração:
Considerando que o tema virou post no site da Prefeitura no dia 18 de maio 2016, ás 10h ,
no qual foi dada à ordem de início da obra no dia 17 de maio 2016, inclusive com assinaturas de
diversas autoridades presentes no evento.
Considerando ainda a matéria publicada no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul :
"A Praça Raymundo Magnabosco vai receber um muro de contenção, escadarias, pavimentações,
paisagismo (grama, arbustos e árvores), quadra poliesportiva, parque infantil, academia da
melhor idade, bancos, mesas, lixeiras e iluminação.
Considerando a continuidade da matéria no site do Executivo Municipal: "O investimento
da Prefeitura é na ordem de R$ 713 mil. A revitalização, solicitada via Orçamento Comunitário,
será executa pela empresa Ambiterra Urbanizadora, por meio de um Termo de Compromisso
devido a uma compensação de área para ampliação do Hospital do Círculo".
Perguntamos:
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1) Por que a obra não teve continuidade?
2) Como se deu essa negociação?
3) A Prefeitura Municipal investiu de fato os recursos acima informados?
4) Por que a empresa Ambiterra Urbanizadora não deu prosseguimento ao compromiso por
ela assumido?
5) Do que se tratava esse Termo de Compensação na íntegra?
6) O Hospital do Círculo recebeu de fato alguma compensação área/financeira pela
negociação que não se efetivou?
7) A Revitalização foi solicitada pelo Orçamento Comunitário. Houve alguma explicação
oficial para a sociedade caxiense do porque a obra não saiu?

"A Praça é do povo, como o céu é do condor" - Castro Alves.
Caxias do Sul, 04 de Novembro de 2020; 145° anos de Colonização e 130° anos de Emancipação
Política.

RODRIGO BELTRÃO (Autor)
Vereador - PSB

A1321.49.2020

06/11/2020 - 12:02:21

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Página 2 de

2

