Mariana investe na reforma da igreja do
século XVIII em Padre Viegas

Emoção e alegria. Esses foram os principais ingredientes que fizeram parte da noite de quarta-feira
(05) no distrito de Padre Viegas, com a inauguração das obras de reforma da igreja de Nossa
Senhora do Rosário, construção do século XVIII, símbolo da fé e religiosidade, que recebeu
investimentos da Prefeitura de Mariana. Além de pintura, a igreja recebeu melhoria no telhado e
acabamento externo. A praça do entorno da igreja também recebeu melhorias no paisagismo e nova
iluminação.
O momento foi muito aguardado por todos os moradores que comparecem em grande número para
prestigiar e conferir de perto mais uma ação da Prefeitura finalizada e entregue a comunidade pelo
prefeito Celso Cota e o vice-prefeito Duarte Junior. Também estiveram presentes os secretários
municipais, vereadores e toda a equipe de governo de Mariana, que participaram da inauguração e
da missa solene em ação de graças, celebrada logo depois pelo pároco Luís Cláudio Vieira.
“É um momento especial para nossa querida comunidade de Padre Viegas, que agora tem a igreja
toda reformada. Estamos trabalhando junto com a população e isso fica comprovado, pois
conseguimos vencer mais uma etapa. É um lugar muito querido por nós que está, cada vez mais,
recebendo investimentos”, afirmou Celso Cota.
A inauguração das obras na igreja foi recebida com alegria pelos moradores. O presidente da
corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, Jeferson Oliveira comemorou a conclusão da obra.
“A igreja novinha sempre foi o sonho da população. Moro no distrito há mais de 20 anos e me sinto
orgulhoso por estar presenciando o desenvolvimento do local. É mais que visível que o distrito tem
recebido investimentos nesses últimos anos, e a comunidade tem observado isso. Estamos todos
muito felizes”, disse satisfeito.
MAIS AÇÕES
A prefeitura vem realizando obras de requalificação urbana em todo o distrito de Padre Viegas. Nos
próximos dias será entregue a ETA (Estação de Tratamento de Água), que recebeu investimentos R$
1,9 milhão. Neste pacote de obras a melhoria da mobilidade também foi prioridade. Diversas ruas
receberam pavimentação asfáltica e outras foram recuperadas mantendo o piso original. Padre
Viegas está recebendo fortes investimentos também no saneamento básico. Novas redes de água,
esgoto e drenagem estão sendo construídas e outras recuperadas.
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