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PIRATININGA, 03 DE AGOSTO DE 2018
AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

O Coordenador de Cultura e Turismo do município de Piratininga, irá
promover no dia 23 de Agosto de 2018, das 19h às 20 h, uma “Audiência
Pública” para apresentar à população o projeto “Adote um Banco” que
regulamenta a instalação de bancos em espaços públicos de convivência do
município de Piratininga-SP. Este projeto foi protocolado através do Ofício
nº 011/2018 ao Exmo. Sr. Prefeito Carlos Alessandro Franco Borro de
Matos
E atendendo sugestões da própria comunidade, estes espaços ocupam vagas
em vias públicas e logradouros públicos pré-definidos. Com a iniciativa,
pode-se ampliar a oferta de espaços públicos, promover a convivência na
rua, estimular processos participativos e criar um novo cenário para as ruas
e logradouros públicos do município e a utilização destes espaços públicos
pelas pessoas..
De acordo com o Projeto, esta 1ª Etapa, já estão definidos os locais pelo
poder executivo num total de 25 (vinte e cinco) bancos sendo 15 para
pessoas jurídicas e 10 para pessoas físicas podem protocolar seus pedidos
de autorização para instalação dos bancos com o nome de sua empresa e da
família ou apenas sobrenome de sua família em vias públicas e logradouros
públicos já definidos (conforme relatório). Os custos de instalação e
manutenção são de responsabilidade do proponente com Termo de Doação
para o Município. Os projetos deverão seguir regras específicas, como
número de bancos a serem instalados e ocupação de no máximo (01) um
banco por família, sendo que poderá ser atribuído mais de um (01) banco
por família salvo se não preencher a oferta da procura referente aos 10
(dez) bancos. Quanto à pessoa jurídica 01 (um) banco de oferta.
“Em uma cidade como Piratininga que possui o Título de MIT – Município
de Interesse Turístico os bancos a serem instalados nos espaços públicos
serão uma nova opção de convivência e lazer para atender os moradores,
turistas e frequentadores do local onde serão instalados.
A Audiência Pública será realizada na Câmara Municipal de Piratininga no
dia 23/08/2018 das 19h às 20h.
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