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INDICAM AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTAMENTE
COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A NECESSIDADE DE
REFORMAR QUATRO PONTES,  EM LOCALIDADES DIFERENTES
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro  à  Mesa,  após  ouvir  o  soberano  Plenário,  seja  encaminhado  este  expediente
indicatório ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira Rios Júnior,  Prefeito Municipal,  visto a
necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

A presente indicação vem solicitar a reforma de quatro pontes localizadas em diferentes pontos do município,
uma na Linha do Serjão próximo do André, outra entre o Morro do Capoia e a Linha Santa Emília, a terceira
ponte  e  quarta,  ambas  ficam  no  Quarto  Assentamento,  na  Linha  Rio  Vermelho,  sentido  de  quem  vai  para  o
Totinha.   As  pontes  em  questão  se  encontram  com  vários  buracos  e  algumas  delas  com  as  pranchas
apodrecidas, oferecendo risco de acidentes para as pessoas que transitam por elas, sem contar que todas ficam
em linhas que percorre o transporte escolar e também o caminhão de leite. Por este motivo é necessário em
regime de urgência a reforma de ambas.

Por  se  tratar  de  uma  obra  em  benefício  à  segurança  das  pessoas,  solicitamos  aos
responsáveis  o  pronto  atendimento  e  também  aos  nobres  pares  a  aprovação  da
presente  indicação.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em  de 10 setembro de 2021.
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