
INDICAÇÃO Nº 146/2021. 
 

 

AUTOR:         Vereador: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO-DEM 

 
 

 

Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 

Singolano, com cópia para o Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Roberto Dal Piva, a 

necessidade de se realizar a manutenção das pontes de 

madeira que estão em mau estado na zona rural do 

Município. 
 

Com fundamento no que determina o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei Singolano, com 

cópia para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Roberto Dal Piva, 

a necessidade para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Roberto 

Dal Piva, a necessidade de se realizar a manutenção das pontes de madeira que estão em 

mau estado na zona rural do Município. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 13 de Setembro 

de 2.021.  
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J U S T I F I C A T I V A 

    

 

Recentemente fomos informados que o Município de Alto 

Garças firmou parceria com o Governo do Estado através do Programa MAIS MT, para 

a substituição das pontes de madeira por pontes de concreto, onde há previsão de serem 

feitas mais de 5.000 pontes de concreto nesta parceria entre Estado e Municípios. 

 

Entretanto, enquanto não serem realizadas tais obras se fará 

necessário a devida manutenção das pontes de madeira existentes.  

 

Nesse sentido, como sabemos nosso Município possui mais 

de 700 km de malha viária rural, onde existem inúmeras pontes que são fundamentais 

para o transporte e passagem de pessoas, bem como para o escoamento do setor 

agropecuário, razão pela qual de fundamental importância que permaneçam todas em 

bom estado de conservação. 

 

Aquelas pontes que são de responsabilidade do Município 

caberá a Municipalidade providenciar tal manutenção, já quanto aquelas que são de 

responsabilidade do Estado, solicitamos que a Municipalidade intervenha junto ao 

Governo para que providencie a devida manutenção ou agilize a construção das pontes 

de concreto. 

 

Concluindo, segundo narrado por alguns munícipes existem 

algumas pontes que necessitam de manutenção mais urgente, como por exemplo: ponte 

do rio graças e ponte do onça. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 13 de Setembro 

de 2.021.  
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