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REQUERIMENTO Nº. 034/2015
Considerando que como representante do povo é dever do vereador buscar soluções para
os problemas que afetam o bem estar da população.
Considerando que há muitos anos o município tem sofrido com a inutilidade da passarela
existente na linha férrea que dá acesso aos bairros Nova Era, Barretinho e Pedro Leme, onde a
sua forma íngreme de construção sempre foi muito contestada pela população, que acaba
preferindo arriscar suas vidas, passando por debaixo do trem, ao ter que fazer uso da mesma, que
aparentemente está comprometida, causando riscos a quem se arrisca a utilizá-la.
Considerando que o acesso de veículos ao centro da cidade pelo local seria de grande
valia, devido a proximidade dos bairros, onde também podemos observar que os mesmos são
obrigados a dar a volta pelo viaduto para acessar o centro. Sabedores que somos que a
acessibilidade é um fator de suma importância para o crescimento e progresso de um município.
Considerando que por várias gestões, Prefeitos e Vereadores tem lutado pela retirada da
referida passarela e a implantação de uma cancela no local, como podemos observar em todos
municípios da região.
Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Ilmo. Senhor Guilherme Melo,
Presidente da Empresa MRS, informações sobre a possibilidade de estar removendo a passarela
do local acima citado e em parceria com a Prefeitura Municipal estar implantando o sistema de
cancela no local. Importante ressaltar que tal pedido há muitos anos tem sido reiterado, porém,
sem sucesso.
Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Prefeito Municipal senhor Jonas Polydoro, ao
Presidente do Condic (Conselho Comunitário dos Direitos Civis) e ao Promotor de Justiça do
município, Exmo. Senhor Dr. Carlos Schelini César.
Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2015.
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