
INDICAÇÃO N.º 027/2020. 
 

 
Autoria: JESULINA DE MORAES CAJANGO SOUZA - Vereadora – PL  

 

 
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Dal 
Piva, a necessidade de colocar proteção nas 
laterais de todas as pontes existentes em nossa 
cidade, bem como realizar a manutenção da ponte 
sobre a rua 14 entre os bairros Brasilândia e Vila 
Morena.                                        

                                        Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Dal Piva, a necessidade de 
colocar proteção nas laterais de todas as pontes existentes em nossa 
cidade, bem como realizar a manutenção da ponte sobre a rua 14 entre 
os bairros Brasilândia e Vila Morena.                                        
 

                                         Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes 
Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 09 de março de 2020.  
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VEREADOR – PL                                                  VEREADOR - MDB 

 

 

JOSÉ PETRÍLIO GUIMARÃES BORGES                 WILSON PEREIRA DA SILVA 

                 VEREADOR - PL                                               VEREADOR – PL 



J U S T I F I C A T I V A 
 
                  Tal solicitação se faz necessária para que possamos prevenir 
acidentes, tendo em vista a falta de proteção em todas as pontes que 
“ligam” os bairros do nosso município, o que acaba pondo em risco a vida 
de pedestres que transitam pelo local pois as paredes laterais são 
visivelmente baixas o que facilita que um pedestre possa cair 
acidentalmente. 
 

Vale ressaltar que a ponte sobre a rua 14 bairro Vila Morena é 
muito importante para aquela região, pois possibilita o acesso ao centro da 
cidade e demais bairros, é muito utilizada por moradores dos bairros 
Brasilândia e Vila Morena. São centenas de crianças que passam pelo local 
ao ir à escola, são muitos jovens e adultos que passam para ir ao trabalho, 
ao supermercado e a outros estabelecimentos comerciais localizados em 
diversos setores da cidade, o que torna o local muito movimentado e como 
a ponte está desbarrancando, gera um certo temor e desconforto de 
moradores daquela região da cidade que temem por acidentes, razão pela 
qual pedimos atenção ao problema.                            
 

Diante do exposto rogo o apoio dos nobres edis para a 
presente matéria. 
 

                           Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, em 09 de 
março de 2020.  
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