
 
 

 

 

 

                                                     INDICAÇÃO: Nº 015/2019.     

      

Excelentíssimo Senhor 

CLEITON CHIOCHETA 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

NESTA  

 

Senhor Presidente. 

 
               O Vereador que esta subscreve, indica a nobre mesa, consultando o 
augusto e soberano plenário na forma regimental, conforme preceituam artigos no 
regimento Interno do Legislativo Municipal, indica ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Paulo Horn, com cópia ao Secretário de Viação e Obras, a 
urgente necessidade de providenciar á construção de uma ponte sobre o rio ouro 
na Comunidade de Linha Barra do Erva, ponte esta que da acesso ás 
propriedades do Senhor, José Ribeiro, Joelso Miranda, Rafael de Barros, e Ari 
Ambrosi.   
 
 Justificativa: Considerando que, desprovido de ponte, os cidadãos que 
residem naquela localidade passam dentro do córrego para acessarem suas 
propriedades, e também para trabalhar em período prolongados de chuva, o 
volume de águas naquele rio aumenta de forma considerável, trazendo enormes 
dificuldades as pessoas que necessitam trafegar pelo local, no local existe as 
cabeceiras de alvenaria edificadas, e o proprietário de área de terra, com intenção 
de abrir mais uma área de terra totalizando em cem alqueires de área cultivada, e 
tenho necessidade de transitar com equipamentos para trabalhar na propriedade 
se dispõe em colaborar com todo o material para a edificação da ponte, como as 
vigas e também as pranchas, pois sem a ponte tem necessidade de trafegar até 
quinze quilômetros com os equipamentos para acessar sua propriedade dando a 
volta pelo ouro verde. E pela ponte apenas um mil e duzentos metros, assim 
sendo o Município colocaria, apenas a mão de obra e uma maquina para 
colocação das vigas.  
 Diante desse quadro, há necessita do Senhor Prefeito e também o 
secretário de viação e obras, determinar com urgência, estudo no sentido de 
providenciar a construção da ponte em questão, como forma de melhorar o 
deslocamento das pessoas que necessitam e ali residem.  
 Por se tratar de uma obra em beneficio e principalmente segurança das 
pessoas, solicito aos responsáveis e pronto atendimento, e também aos nobres 
pares a aprovação da presente indicação. 
 



 

 

 

 

 

Termos em que Pede e Aguarda Deferimento: 

 

 

 

Sulina, em 29 de maio de 2019.   

 

 

 

 

 

____________________________                                                                                   

     Ademir Maciel Costa     

        Vereador 

 

  
 

 


