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INDICO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL NELSON ANTÔNIO PAIM, A 

NECESSIDADE EM CARÁTER DE UREGENCIA URGENTÍSSIMA DE FAZER 

RECUPERAÇÃO NA PONTE SOB O CORREGO LAMBARI PRÓXIMO AO 

ASSENTAMENTO “SANTO ANTÔNIO DO ALDÉIA” MT – 458, NESTE MUNICÍPIO.  

 

 
                                Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário requeiro à Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis 

que encaminhe expediente ao Prefeito Municipal, mostrando – lhe a 

necessidade acima mencionada. 

  

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito,  

 

                              JUSTIFICATIVA 

 

                                     Justificamos o nosso pedido tendo em vista que a 

ponte  acima elencada, se encontra em péssimo estado de conservação, 

devido o desgaste e tempo e até mesmo por falta de constante manutenção. 

O que resulta em dificuldade  para os usuários, que necessitam  desta via de 

acesso. Sugerimos ao Executivo Municipal que realize a manutenção e 

restauração na  referida  ponte  de toda a malha viária que entrecorta o 

nosso município, o que resultará num grande ganho em termos de escoação 

da produção, manutenção da frota escolar e conservação dos veículos dos 

usuários. Dada a sua importância para a  região , é que se faz necessário a 
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execução de serviços de recuperação da  ponte , com o objetivo de 

proporcionar segurança e facilidade ao acesso. Ressaltando que se trata 

reivindicação dos moradores/produtores que utilizam dessas vias, e que se 

atendida, ficará registrada como um marco político e administrativo no 

contexto municipal. 

 

 

                                 Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva 

 


