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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Gabinete Ver. Maryanne Mattos

REQUERIMENTO n°049/2021 - Gab. Ver. Maryanne Mattos

Prezados(as) Vereadores(as),

JUSTIFICATIVA
Com o propósito de reduzir as significativas ocorrências de acidentes com pedestres, as passarelas são
construídas com a finalidade de facilitar a travessia de pessoas em locais com grande fluxo de trânsito de
veículos automotores em áreas urbanas, possibilitando assim o acesso a locais com expressivo número de
habitantes.
No dia 15 de Abril de 2021, o Ministério Público expediu recomendação ao Município de Florianópolis,
para que fosse feita a interdição total da passarela localizada na Avenida da Saudade, próximo ao Elevado do
CIC, determinando que a obra fosse terminada em 30 dias, e que se não fosse possível à conclusão dos
trabalhos de manutenção, que o Município providenciasse uma alternativa segura de travessia, no entanto, a
Prefeitura não acatou, por completo, tais recomendações.
O assunto tem sido discutido com frequência nesta Casa, por isso, acredito que a realização da
Audiência seja de extrema importância para que assim, possamos definir medidas a serem tomadas tanto
pelo Legislativo, quanto pelo Executivo.
Florianópolis, 23 de setembro de 2021.

Maryanne Mattos
Vereadora PL/SC
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Com fundamento no inciso X, do artigo 113, da Resolução n° 811/02, que estabelece o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Florianópolis, o qual versa sobre convocação de Audiência Pública, essa
Vereadora, vem requerer que seja realizada Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Viação, Obras
Públicas e Urbanismo, para debater sobre o atual estado de conservação das estruturas das passarelas de
pedestres neste Município, com enfoque na obra de revitalização da passarela localizada na Avenida da
Saudade, bairro Trindade, próxima ao Elevado do CIC e a passarela em frente ao Centro de Convenções de
Florianópolis - Centro Sul, localizada na Avenida Gov. Gustavo Richard.

