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Escadaria vira realidade
J

á é realidade. A escadaria da
praça da rua Sebastião Falconi, no Butantã, saiu do papel para a vida real. Antiga reivindicação
da Associação dos Moradores da
Super Quadra Morumbi (AMASUMO), a obra foi realizada com recursos de emenda apresentada
em 2010 pelo vereador Floriano
Pesaro. A obra custou R$ 83 mil.
A escadaria é muito utilizada como acesso pelos moradores da

Viela da Paz e por alunos de escolas da região.
“Este local possuía uma escada
hidráulica, ou seja, uma canaleta
de drenagem por onde escoavam
as águas da chuva. Agora, depois
da pressão da comunidade e com
verbas de uma emenda minha, a
obra saiu do papel. Mais um exemplo de que participar é ser cidadão
ativo de sua comunidade”, diz Floriano. Parabéns aos moradores.

ANTES

Escadaria serve de acesso entre a rua
Sebastião Falconi e av. Juarez Távora

AGORA
com corrimão e
escada para pedestres
para possibilitar maior
conforto e segurança
Ilustração: Didiu

Palavra de morador
“A construção dessa escadaria confere acessibilidade à população da Super Quadra Morumbi, Vila
Ruth e Comunidade Viela da Paz, além de atender
aos estudantes dos colégios Universitário e Mary
Moraes. Foram anos de descaso do poder público
onde tínhamos uma ‘escada hidráulica’ - sem corrimão - sendo utilizada como escada para pedestres. Por aqui caminhavam homens, mulheres, crianças e idosos com extrema dificuldade, além daquelas pessoas com problemas de locomoção e deficientes físicos, que eram impedidos de utilizar esse acesso. Com a construção dessa nova escada,
notamos a volta da autoestima à população, que está explícita em seus
rostos pela acessibilidade conquistada.”
Cláudio Vieira, do movimento Adote um Vereador
“Ao homem público, cabe detectar quais as demandas coletivas de
uma comunidade e se empenhar
para ajudá-la a resolvê-las. É isso
que fiz aqui na região do Morumbi,
com esta obra tão significativa para
os moradores”.
Floriano Pesaro, vereador
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“A AMASUMO,
Associação de Moradores e Amigos
da Super Quadra
Morumbi, agradece ao vereador Floriano Pesaro a praça e a reforma da
escadaria entre a
rua Sebastião Falconi e av. Juarez
Távora.”
Vera Lúcia Vitorino Alves, presidente da AMASUMO
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