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Solicita ao Governo do Estado por meio da
Secretaria de Estado de Transportes - SETRA ,
a recuperação imediata da ponte que desabou na
comunidade do Jutaí, zona rural do Município
de Augusto CorrêalP A, na Rodovia 462 e que
envide todos esforços para a construção de uma
ponte definitiva de concreto naquela localidade.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

REQUEIRO na forma do art. 189 do Regimento Interno, que seja encaminhado
ofício à Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, Casa Civil do Governo do Estado e ao
Governador Helder Barbalho, solicitando a recuperação imediata da ponte que desabou na
comunidade do Jutaí, zona rural do Município de Augusto CorrêalPA, na Rodovia 462 e que
envide todos esforços para a construção de uma ponte definitiva de concreto naquela localidade.
Que a decisão seja levada ao conhecimento da Prefeitura e da Câmara Municipal de
Augusto CorrêalPA, a Defesa Civil e dos Jornais Diário do Pará.

Palácio Cabanagem. Belém, 29 de maio de 2019.
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JUSTIFICATIVA
A comunidade de Jutaí, localizada na zona rural do Município de Augusto Corrêa!P A Rodovia 462, fez um apelo a este deputado no sentido de envidar todos os esforços junto ao
Governo do Estado para recuperação imediata de ponte madeira que desabou naquela região,
sendo esta, indispensável ao acesso não somente a comunidade de Jutaí mas há pelo menos seis
outras comunidades.
Ressaltam, no entanto que a recuperação da ponte resolverá o problema a curto prazo,
porém, para garantir uma solução definitiva para as necessidades dos moradores da região, é
necessário a construção de uma ponte de concreto no local pois esta não é a primeira vez que
enfrenta este tipo de problema, que ocorre em função da estrutura precária e inadequada da ponte
para o grande fluxo de veículos.
Trata-se de uma ponte de madeira muito antiga e que há muito tempo não recebia
qualquer serviço de manutenção como por exemplo, reforço nos pilares que a sustentavam, por
esta razão não suportou a grande demanda de veículos de grande porte como caminhões e ônibus
que trafegam pelo local diariamente, vindo a desabar, exatamente, no momento em que passava
um caminhão que caiu no rio. É importante salientar, que todos os dias ônibus escolares e outros
veículos de transporte público transitavam para outras comunidades utilizando a ponte, sob o
risco iminente de um acidente mais grave.
Os munícipes já estão cansados de esperar pelas promessas de melhorias dessa ponte que
contumazmente, ano após ano, não tem sido cumpridas. Portanto, além da recuperação desta
ponte de madeira para resolver um problema que requer urgência, é necessário a construção de
uma ponte de concreto para garantir a trafegabilidade do local sem expor a população a riscos
de acidentes e de morte no local.
Palácio Cabanagem. Belém, 29 de maio de 2019.
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