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INDICAÇÃO Nº. 029/2022 

 

Os Vereadores WALDEMIR LÚCIO RÔMULO, VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e VALFRIDO 
BENTO CINTRA, autores da presente Indicação, após ouvido o soberano Plenário desta Casa de Leis, SOLICITA 
que seja encaminhado expediente aos Excelentíssimos Senhores MARA CASEIRO e JAMILSON LOPES NAME, 
Deputados Estadual, Senhor REINALDO AZAMBUJA, Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso do 
Sul, Senhor EDUARDO CORRÊA RIEDEL, Secretário de INFRAESTRUTURA-MS, e Senhor GELSON 
PAVONI,Proprietário da Fazenda Riviera II, solicitando a construção de uma ponte de concreto 25mts de 
comprimentos sobre o Córrego Jatobá que dá acesso Aldeia do Bálsamo, no Município de Rochedo/MS. 

 

JUSTIFICATIVA  

A presente indicação baseia-se na necessidade de substituir a ponte já existente, que é de 
madeira e exige constante manutenção, sendo que a estrutura está comprometida, implicando risco de 
desabamento e acidentes graves para os que passam pelo local. Em atenção ao grande fluxo de caminhões 
pelo local, uma vez que essa região está em desenvolvimento nas lavouras de milho, soja e pecuária. 

Tendo em vista as várias reformas realizadas na ponte de madeira existente, trazendo um grande 
transtorno, tanto para os moradores, quanto ao Poder Público, que repete o mesmo trabalho periodicamente 
e acaba não sendo duradouro. 

Assim sendo, solicitamos a construção de uma ponte de concreto que se tornará uma obra 
duradoura e sem constantes reformas, oferecendo mais segurança aos munícipes e economia aos cofres 
públicos. 

Isto posto, vimos pedir o auxílio para o quanto antes ser realizado a construção, pois trará grande 
benefício para todos.  

 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo/MS, 17 de Março de 2022. 
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