ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
Av. Brasil, Centro Político e Adm., Qda. 110, Lt. 01, Gaúcha do Norte/MT
E-mail: camaragnt@hotmail.com
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DESENVOLVIDAS
NOME DO VEREADOR: LUCIANA FATIMA ALIEVI

CPF Nº: 970478131-87

PERÍODO: DE 01 a 30 de junho de 2020.

Data

04/06

18/06

23/06

Descrição

115 km percorridos
Visita aos proprietários das fazendas e vistoria nas estradas e pontes do
município. Entrando pela estrada da fazenda Lagoa Grande onde constatei que a
mesma precisa de uma patrolada urgente. Passando pela ponte do rio Curisevo a
que quase rodou com as fortes chuvas, essa ponte precisa ser desmanchada e
fazer o bate estaca e erguer um metro. Passei pela ponte do Cravueli, (ponte esta
que foi reformada, grata pela indicação atendida) a mesma dá acesso as fazendas
4A, Nossa Senhora Aparecida e outras, muito tráfego de caminhões estrada está
em péssimas condições precisando de reparos. Voltando pela estrada antiga
que dá acesso as fazendas do seu Valentim e Recanto do Vaqueiro as estradas
também estão precisando de reparos urgentes pois a mesma está em estado de
abandono. Chegando na BR242 encontrei a equipe de obras que está trabalhando
na recuperação das estradas, estão erguendo, serviço grande, bom, porém falta o
cascalho e logo teremos problemas por causa da poeira e terra solta podendo
provocar acidentes.

84 km percorridos
Visita na Fazenda Flor de Liz, em conversa como gerente senhor José Carlos,
ouvi reclamações sobre o péssimo estado da ponte sobre o rio Mirassol, que o
mesmo já se cansou de pedir e cobrar a reforma e que estava pensando em
arrumar por conta. Pedi que aguardasse mais um pouco pois já foi feito
indicação solicitando a reforma com urgência. Segundo o secretário de
infraestrutura o senhor Ronaldo dia 26/06 seria a licitação pra reforma de várias
pontes no município. A ponte sobre o rio Mirassol foi reformada dia 25/06,
obrigada pela indicação atendida.

260km percorridos
Visita a moradores da comunidade do Pontal de Piranha até a fazenda Botuverá
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observando condições das estradas e pontes. Ponte sobre rio Pacuneiro precisa

23/06

de reforma urgente, ponte do pontal do Piranha ficou muito boa, ponte sobre
Curisevo que dá acesso do Pontal a Fazenda Tauá precisa ser reformada com
urgência. O tubo que colocaram no desvio que fizeram para reformar a ponte
sobre o rio Bakairi ficou muito bom. Moradores da fazenda Botuverá pedem
uma ambulância e mais uma enfermeira. A solicitação será encaminhada a
secretaria competente.

Gabinete do Vereador, em 30 de junho de 2020.

Entregue em 30/06/2020

Autorizado em:__/07/2020
Presidenta da Câmara.

___________________________________
Assinatura da Vereadora.

