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Com ações do `Governo na Cidade´, população de
Seringueiras vai ganhar parque com espaço para
lazer e diversão
Governo de Rondônia assina Ordem de Serviço para a construção do
Parque do Buriti, em Seringueiras
Autor - Paulo Ricardo Leal e Vanessa Moura

“A cidade vai ficar muito mais bonita com o novo parque, trazendo lazer para as
famílias e diversão para as crianças, porque foi construído em um ponto
estratégico à beira da BR-429 e muitas pessoas irão parar para ver esse
espaço”. O depoimento eufórico do casal Adalto Fogaça e Luiza Fogaça, retrata
o sonho da população do município de Seringueiras que será realizado com a
construção do Parque do Buriti. A obra foi anunciada na manhã de quinta-feira
(5) pelo Governo de Rondônia, que oficializou a assinatura da Ordem de Serviço
– OS, para garantir a infraestrutura turística do local.
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O Parque do Buriti será construído em uma área, até então inutilizada,
localizada à Rua Salvo da Paixão. Toda a ação é do Executivo Estadual, por
meio do projeto “Governo na Cidade”, que vai garantir aos moradores e turistas
um espaço adequado para lazer e diversão.

Foto: Daiane Mendonça

Anúncio da construção da área de lazer foi bem recebido pela comunidade
INVESTIMENTO

Em Seringueiras, o investimento para a construção do Parque do Buriti é de R$
2.813.746,50 (dois milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos), sendo R$ 2.665.654,58 (dois milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos) do Governo de Rondônia e R$ 148.091,92 (cento e quarenta e oito
mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos) de contrapartida domunicípio.
O governador do Estado, Marcos Rocha, fez o anúncio da Ordem de Serviço e
destacou que o Parque do Buriti dará um visual, o qual irá impulsionar a
visitação e trará um impacto positivo à cidade.
“Em breve a população de Seringueiras terá mais um belo espaço de lazer que
reunirá as famílias e com isso dando condições adequadas para a diversão das
crianças que terão um local com muito mais conforto. O parque irá chamar muito
a atenção dos que passam pela BR-429, e será uma atração turística no
município”, destacou o governador.
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Morador pioneiro na cidade, Geraldo Evangelista fala da importância da
obra
Estiveram presentes na solenidade, os deputados estaduais, Eurípedes Lebrão
e Ismael Crispin que reforçaram a importância do que a obra significará para a
população de Seringueiras.
DIVERSÃO
Conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos –
Seosp, a obra do parque vai garantir a ampliação do lago, pista de caminhada;
playgrounds; pontes de madeira; pergolados; quiosques e estacionamento. A
execução da obra será feita por uma empresa contratada por licitação feita pela
prefeitura.
“Trata-se de mais uma grande obra que será executada pelo Governo de
Rondônia, por meio do projeto ‘Governo na Cidade’. Vamos manter firme o
trabalho de transformar várias localidades e em Seringueiras não será diferente”,
ressaltou o secretário da Seosp, Erasmo Meireles.
O prefeito de Seringueiras, Armando Bernardo da Silva reforçou que a obra será
importante para a comunidade e também para toda as pessoas que passarem
pelo município.
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O casal Adalto Fogaça e Luiza Fogaça já fazem planos para passeios
“Hoje é um dia ímpar e ficará marcado na história de Seringueiras. Temos que
agradecer ao Poder Executivo pelos recursos que têm disponibilizado para o
município de Seringueiras, ou seja, quase R$ 30 milhões em investimento. Hoje,
estamos dando o ponta pé inicial para a construção do Parque do Buriti, que é
um antigo sonho da população”, frisou o prefeito.
COMUNIDADE
Os carreteiros, Lúcia Osowski e Onildo Adriano acreditam que o parque será um
presente para toda a comunidade. “Os moradores estão felizes, pois terão o
sonho realizado, ou seja, logo em breve poderão passear aos finais de
semanas, levando os filhos e netos. Quando for concluído, será um grande
espaço para todos. Esse feito vai ser bom demais, dando uma nova aparência
para a cidade”, disseram.
O produtor rural e morador pioneiro do município, Geraldo Evangelista Costa
chamou a atenção para a importância da obra que dará mais vida à uma área
sem nenhuma utilização e que agora terá um novo visual. “Isso é uma obra que
há tempo esperávamos e hoje ficamos satisfeitos em saber que nossa cidade
terá uma entrada bonita. Estamos satisfeitos pelo compromisso do Governo de
Rondônia”, disse Geraldo.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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Seringueiras terá mais ruas iluminadas com tecnologia LED
Durante a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a construção do
Parque do Buriti, o Governo do Estado também realizou a entrega de materiais
elétricos que vão ser utilizados para melhorar a iluminação pública da cidade.
Todo o material vai possibilitar que 13 ruas urbanas sejam contempladas com
iluminação pública, utilizando a tecnologia LED. O investimento total para a
aquisição dos materiais é de R$ 316.384,70 (trezentos e dezesseis mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), sendo R$ 300 mil
(trezentos mil reais) oriundos do Governo de Rondônia e outros R$ 16.385,70
(dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) de
contrapartida do município.

