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 Considerando que como representante do povo é dever do vereador buscar solução 

para os problemas que afetam o bem estar da população. 

 Considerando que tem sido um grande transtorno para os moradores dos bairros Nova 

Era, Pedro Leme e Barretinho, a passagem da linha férrea, onde existe a passarela que há 

muitos anos é contestada por sua forma íngreme de construção, passagem essa onde os trens 

ficam estacionados durante muito tempo, impossibilitando aos cidadãos do direito de ir e vir 

garantidos pela constituição. 

 Importante ressaltar que até as pessoas que tem um pouco mais de vitalidade preferem 

arriscar suas vidas passando por debaixo do trem ao ter que transpor a passarela, que 

aparentemente está comprometida causando riscos a quem a utiliza. 

 Considerando que a mesma já foi alvo de muitas críticas pela população, obrigando 

aos representantes do povo, Prefeitos e Vereadores de várias gestões, a cobrarem a sua 

retirada, e a implantação de uma cancela no local, como podemos observar em todos os 

municípios da nossa região. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Ilmo. Senhor Guilherme 

Mello, Presidente da Empresa MRS, informações sobre a possibilidade de estar tomando 

providências em relação a parada dos trens nas passagens utilizadas pela população que vem 

causando grandes transtornos, importante observar que no passado já tivemos os mesmos 

problemas, e através de nossas solicitações providências foram tomadas. Infelizmente a 

população vem convivendo com o mesmo drama. 

 Aproveito o momento para reiterar o pedido da retirada da referida passarela de 

pedestres, solicitando que seja implantada o sistema de cancela no local. 

 Desde já, nossos agradecimentos pela atenção. 
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 Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro 

para que fortaleça nosso pedido junto a referida empresa, e ao Presidente do Condic 

(Conselho Comunitário dos Direitos Civis). 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de agosto de 2014. 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

Autor do Requerimento 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

 

 

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


