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: AGENOR DA ROCHA CORREA

CPF Nº: 276.544.271-15

PERÍODO: DE 01 a 30 de junho de 2020.

Data

03/06

Descrição

Visita aos moradores do Assentamento do Pontal do Piranha, olhando condições
das estradas, observei que há alguns pontos críticos que precisam ser
cascalhados. A informação foi passada ao executivo municipal para as devidas
providencias.

05/06

Visita na comunidade de Nova Aliança. Olhando condições das estradas e
pontes. Constatei que há alguns trechos que precisam de cascalho. A informação
foi levada ao conhecimento do executivo municipal para as devidas providencias.

08/06

Visita na fazenda Três Coqueiro, verificando condições das estradas e pontes.
Verifiquei que a ponte sobre o rio Mirassol precisa de reforma urgente. Levei tal
fato ao conhecimento do executivo municipal.

12/06

Fiscalizando e observando condições da estrada pela MT129 até a divisa do
município de Paranatinga, observei que há uma ponte próximo ao bar Chapéu de
Palha que precisa de reparos urgente. A informação foi repassada ao executivo
municipal.

17/06

Visita na fazenda Havaí, passando pela linha Pingo de Ouro, olhando estradas e
pontes. Há alguns lugares críticos precisando de manutenção. A informação foi
passada para executivo municipal.

22/06

Acompanhar os trabalhos da secretaria de obras na estrada sentido Sorriso, na
BR242 até o rio Bacayri. Constatei que a estrada foi patrolada e levantada. Porém
a ponte sobre o rio precisa de uma reforma urgente. Levei ao conhecimento do
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executivo municipal.

Gabinete do Vereador, em 30 de junho de 2020.

Entregue em 30/06/2020

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

___________________________________
Assinatura do Vereador.

