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Vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer que após a tramitação regimental seja
encaminhada uma via desta ao Prefeito do Município, solicitando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Francisco de Paulo Freitas, com o secretário de Obras, executar uma reforma nos corrimãos
e laterais da passarela localizada no Rio Manhuaçu, entre o Bairro Boa Vista e a Rua Major
Custódio na sede do município e as demais partes danificadas na referida passarela e iluminação
pública da mesma.

JUSTIFICATIVA
A reforma dos corrimãos e laterais da passarela localizada no Rio Manhuaçu, entre o Bairro Boa
Vista e a Rua Major Custódio na sede do município se faz necessária. A passarela vem danificando
a cada dia a olhos vistos, as ferragens dos corrimãos e laterais estão corroendo. Há necessidade de
uma reforma imprescindível, trocar as partes comprometidas e passar anti-corrosivo para evitar a
danificação por completo e reformar as demais partes danificadas na referida passarela. Os gastos
para reforma são mínimos para que a passarela fique em bom estado de conservação. Dá pena ver
um bem público sem conservação. Não existe iluminação na passarela, gerando receio, temor nos
moradores e principalmente nas pessoas que transitam na Rua. Destaco que a solicitação de reforma
e iluminação da passarela é uma reivindicação de vários anos dos moradores do Bairro Boa Vista e
demais usuários.
Requeiro ao poder executivo dar prioridade a esta solicitação. Com execução desta obra, tenha
certeza que o Excelentíssimo Prefeito estará proporcionando maior segurança e comodidade a todos
os usuários que transitam pelo local.
Na certeza que Excelentíssimo Prefeito irá tomar as providências cabíveis, desde já sou agradecido.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, 26 de Março de 2021.
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