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Municipal,

respeitadas as formalidades regimentais e ouvido o Douto e Soberano Plenário, se digne
Vossa Excelência, determinar ao setor competente desta municipalidade a adoção das
providências que se fizerem necessárias para realizar a manutenção de gradil na ciclovia
do córrego dos Canudos localizada na Av. Julio Simões, Braz Cubas.
A referida solicitação, tendo em vista as informações e fotos
recebidas de m unícipe, noticia que a cerca que protege o pedestre para não cair no
rárregn está necessitando de manutenção, a fim de evitar acidentes.
O gradil é sinônimo de segurança para o fechamento e divisão
de áreas em imóveis, ginásios, ciclovias e entre outros. Dessa forma, a medida sugerida
nesta proposição, visa

fornecer ao pedestre urna opção adequada, viável e

principalmente segura de locomoção a via pública.
Na espera de ver atendida esta solicitação aproveito a
oportunidade para reiterar meus sinceros votos de elevada estima e consideração.

Luiz Beraldo de Miranda, 25 de abril de 2022.
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O objetivo da ciclovia é proporcionar a
segurança de seus usuários, porém é
lamentável o estado que se encontra a ciclovia
do córrego dos canudos. Há três pontos onde
a grade de proteção se encontra dessa forma,
os galhos das árvores invadem o espaço, o
piso todo quebrado, há vários casos de
pessoas que tiveram suas bicicletas roubadas
ao passar por ali, não adianta ter uma ciclovia
só por ter, é preciso mante-la em bom estado.
Lembrando que qualquer acidente em virtude
do mal estado de conservação da mesma pode
acarretar um processo contra a prefeitura.
Peço que as autoridades competentes que se
mobilizem para a solução desses problemas.
Quem souber de outros pontos críticos e quiser
postar nos comentários fique a vontade.

~passa seu contato! Vou
passar para ~vamos
entrar com uma indicação ...

Eu agradeço muito. Estou
começando agora a pedalar
sabe e está mesmo muito
difícil, eu sou baixinha tenho
que me abaixar pra não bater
nos galhos imagina quem é
alto?
Eu uso só uma ou duas
vezes na semana, mas tem
gente que vai para o trabalho
de bicicleta e precisa usar a
ciclovia, entendo que não é
fácil dar conta de todos os
problemas da cidade, mas se
nós usuários não falarmos,
não terão conhecimento do
problema

