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Indica ao Secretário de Estado de Infraestrutura, senhor  

Marcelo de Oliveira, com cópia ao prefeito municipal de 

Juína, senhor Altir Antônio Peruzzo, a necessidade e 

oportunidade da construção de uma ponte na MT 183, 

sobe o Rio Azul,  frente ao Distrito de Filadélfia 13 km em 

Juína – MT. 

 

 O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vem ao Secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Marcelo de 

Oliveira, com cópia ao prefeito municipal de Juína, senhor Altir Antônio Peruzzo, sobre a necessidade 

e oportunidade do atendimento desta proposição. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A solicitação é urgente em virtude que por motivos de extrema precariedade da ponte, 

motoristas descontentes com o descaso queimaram a ponte antes que alguém sofresse um acidente 

grave. Diante da demora do Governo do Estado de tomar providências, a Prefeitura de Juína, 

construiu uma provisória e esta já esta desgastada pelo tempo. 

Há a necessidade de construir uma ponte urgente primando pela segurança, para facilitar 

acesso da população, para viabilizar escoamento da produção, etc. 

 Assim posto por ser medida para atender o anseio e direito daquela população pede apoio 

para matéria e aprovação. 

 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Valdemar Teixeira de Faria 

Vereador 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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