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EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações a respeito da falta de providências do 
Poder Executivo com relação à manutenção da 
ponte instalada na Av. Nossa Senhora Aparecida, 
que dá acesso à Golden Química. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Ao longo dos anos de 2018 e 2019, esta Casa de Leis, por diversos 
Vereadores, apresentou vários pedidos de providências à Chefe do Poder Executivo 
Municipal, alertando-a da situação precária e perigosa em que se encontra a ponte 
instalada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Vista Alegre, que dá acesso à 
Empresa Golden Química e fazendas ali localizadas. 

Aos referidos pedidos de providências foram anexadas várias fotos do local, 
que tinham como objetivo demonstrar de forma mais veemente a necessidade de se tomar 
uma atitude com urgência, antes que esse importante acesso fosse totalmente interditado, 
ou pior ainda, ocorresse um acidente. 

Infelizmente, já se passaram dois anos e até o presente momento nada foi 
feito, nem mesmo de forma paliativa e o problema só vem se agravando, sobretudo com as 
últimas chuvas. 

Pelo exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, após atendidas as 
formalidades regimentais, que informe a esta Casa de Leis, o quanto segue: 

1. Porque mesmo sabendo da gravidade do problema, o Poder 
Executivo Municipal não adotou nenhuma providência visando à 
necessária manutenção da ponte instalada na Av. Nossa Senhora 
Aparecida, pelo menos de forma paliativa? 

2. Quando a Administração Municipal pretende tomar alguma atitude 
com relação ao problema acima exposto? 

3. É possível estabelecer um prazo para a solução definitiva ou pelo 
menos provisória do problema? 
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