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Prefeitura e comerciantes fazem projeto para revitalização da
Rui Barbosa
A Praça Rui Barbosa passará por transformações, o que resultará aos munícipes a disponibilização de uma praça revitalizada já para
as comemorações do Natal. A iniciativa é resultado de parceria firmada entre a ACIMM (Associação Comercial e Industrial de Mogi
Mirim), comerciantes da região central e de técnicos da Casa Verde e Garden Brasil com a Prefeitura.

(jornal-oficial)
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Administração
(painel/secretaria/administracao

As tratativas foram iniciadas há cerca de dois meses, e na segunda-feira (4) culminou com a apresentação do projeto que deverá
revitalizar a área central ao prefeito Carlos Nelson Bueno. Além do chefe do Executivo e dos representantes da iniciativa privada, os
secretários de Meio Ambiente, Ivair Biazotto, de Agricultura, Fábio Mota, e de Transporte, Trânsito e Serviços, Vitor Coppi, também
participaram da reunião, a fim de exporem quais procedimentos as Pastas viabilizarão para a implementação da iniciativa.

Agricultura (painel/secretaria/ag

O próximo passo é a elaboração do orçamento para a verificação exata do custo total para a execução dos serviços de melhorias.
Deverá constar no levantamento os valores com flores, gramas, calçamento, pintura, enfim, todos os itens necessários para a
restauração da jardinagem.

Cultura e Turismo (painel/secret
turismo) (57)

Consolidada essa etapa, a Prefeitura disponibilizará a mão de obra para o início dos trabalhos. A direção das Pastas municipais
também asseguraram o prosseguimento dos serviços de manutenção no local.
Os trâmites finais devem ser acelerados, pois há a intenção de que as atividades sejam concluídas até o final de novembro em
decorrência do início das festividades natalinas já na primeira quinzena de dezembro.
Os comerciantes e empresários interessados em aderir ao projeto já podem entrar em contato com Luiz Guarnieri pelos telefones
(19) 3806-5461 e 99745-7735 e com José Luiz pelo número 99165-8946.
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Parabéns a todos os envolvidos pelo projeto. Alem de revitalização o importante é a manutenção, colocar um jardineiro
para cuidar todos os dias da praça, ao final do dia regar as plantas e gramado. Hoje está abandonada os bancos
quebrados, o calçamento soltando, grama seca. Coloque flores, de vida ao nosso cartão postal.

Secretaria de Meio Ambiente

Autor
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Olá, Marcos. Estamos empenhados nesse trabalho. Estamos muito felizes por essa revitalização. Abs e um
bom dia.

Planejamento Urbano
(painel/secretaria/planejamentoRelações Institucionais
(painel/secretaria/relacoes-instit
Saúde (painel/secretaria/saude)

Segurança Pública
(painel/secretaria/seguranca-pub
Transporte, Trânsito e Serviços
(painel/secretaria/transporte-tra
servicos) (35)

DEIXE UM COMENTÁRIO
(http://187.92.42.98:9090/Transpare
Seu endereço de email não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados *

ARQUIVOS: SECRETARIAS

Nome: *

Seu nome

+

Administração

E-mail: *

meuemail@meuemail.com.br

+

Agricultura

+

Captação, Gestão e Contro

+

Educação

+

Finanças

+

Obras, Habitação e Serviço

+

Planejamento e Mobilidade

+

Saúde

+

Sustentabilidade Ambienta

+

Transporte, Trânsito e serv

Comentário: *

Seu comentário...

Código:
Enviar

(agenda-cultural)

(http://187.92.42.98:9090/Cebi.Stm2

(http://mogi.ivalocal.com.br/hotsite)

(https://mogimirim.fisslex.com.br/fiss
lex/mainportal/index.html)

(https://mogimirim.sigiss.com.br/mog

http://www.mogimirim.sp.gov.br/noticia/prefeitura-e-comerciantes-fazem-projeto-para-revitalizacao-da-rui-barbosa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-G51S-1PW8-5TI2-2IT7

Obras, Habitação Popular e Mob
Reduzida (painel/secretaria/obra
popular-e-mobilidade-reduzida)

2/3

13/08/2018

Prefeitura e comerciantes fazem projeto para revitalização da Rui Barbosa - Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

(https://cadastur.turismo.gov.br)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-G51S-1PW8-5TI2-2IT7

(https://mogimirim.fisslex.com.br/fiss
lex/servlet/hwconsautentnfv)

CADASTRE-SE PARA RECEBER N
Seu e-mail estará seguro conosco.
Nós não iremos compartilhar suas informaçõ

Nome:

Seu nome
E-mail:

Seu e-mail

Cadastrar

Prefeitura Municipal
14.416 curtidas

Curtir Página

Seja o primeiro de seus amigos a curtir

A CIDADE (ACIDADE)

OUVIDORIA (FALE-CONOSCO)

TELEFONES ÚTEIS (TELEFONES-UTEIS)

© 2018 Copyright | Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. Todos os direitos reservados.
Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - 13800-900 - Mogi Mirim - SP - Brasil. | Tel. (19) 3814-1000

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO (HTTP://187.92.42.98:9090/TRANSPARENCIA/)

FALE CONOSCO (F

Desenvolvido por: Valore Marketing e Tecnologia (http://www.val

http://www.mogimirim.sp.gov.br/noticia/prefeitura-e-comerciantes-fazem-projeto-para-revitalizacao-da-rui-barbosa

3/3

