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AUTORES: Vereador Eduardo Rodrigues da Silva , Ivo Pedro da Silva e Valdemar

Teixeira de Faria

Indicam ao Exmo Sr. Juarez Costa Deputado Federal com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Altir Antônio Peruzzo
Prefeito a necessidade de que seja destinado recurso de
Emenda Parlamentar para construção de pontes de concreto
nas seguintes localidades:

02 pontes de concreto no bairro São José Operário

01 ponte de concreto no bairro Módulo 4; acesso aos
loteamentos Santo Antônio e Beija Flor via de circulação de
chacareiros e sitiantes.

01 ponte de concreto – medindo 35 metros, no Setor Verdan,
sentido Frigorifico/empresas próxima as empresas : Damiani
Madeiras e Veronese Madeira
01 ponte de concreto medindo 25 metros na MT 183 há 500
metros do bairro Módulo 5
01 ponte de concreto que dá acesso ao Frigorifico São
Francisco. Pesque e Pague São João e as chácaras de feirantes

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no
art. 126 do Regimento Interno da Câmara INDICA a sua Excelência o Senhor – Juarez Costa –
Deputado Federal com cópia ao Excelentíssimo Senhor Altir Antônio Peruzzo Prefeito, sobre a
necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.

JUSTIFICATIVA

Considerando o longo período que ficam expostas as pontes de madeiras, somados
aos fluxo e peso das cargas que passam por estes vias, não há duvidas que as pontes de concretos
são mais duradouras, requerem manutenção a médio e longo prazo.

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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VANTAGENS DAS PONTES DE CONCRETO
As vantagens serão expostas avaliando e explicando a qualidade do concreto e o

porquê fazer as pontes nesse tipo de material.

• O concreto não fissura, então não há possibilidade de corrosão do aço utilizado
na obra com o concreto. Criando assim uma maior durabilidade e resistência. Ao contrário de
uma ponte de ferro que com a chuva poderá sofrer grandes problemas.

• A ausência de fissuras proporciona uma maior capacidade da estrutura para
suportar grandes cargas, pois sabemos que na cidade e em rodovias, são transportadas cargas
pesadas, então ele é feito pensando na força pressionada sobre ele e também nas vibrações e
choques que não irão afetar a estrutura da construção.

• Vigas de concreto armado possuem maiores estruturas e tem alturas suficientes
para fazer uma boa ponte, com altura adequada ao seu pedido.

• Estas estruturas são de baixo custo.

• Facilidade na construção.

Por conhecer o engajamento e sensibilidade do Nobre Deputado Federal frente
aos temas de relevância para estruturação dos municípios mais distantes que confiamos na
cooperação de V. Exª.

Assim , pedimos apoio de todos os meus pares, para aprovação desta propositura
que trará muitos benefícios á população.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2019.

Anexo: fotos do que temos e o que a população almeja e merece

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Vereador Autor

APOIADORES:






