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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, a 

deputada que o presente subscreve na forma regimental e após manifestação 

plenária, determinar o envio de expediente ao Senhor RONALDO RAMOS CAIADO, 

Governador do Estado de Goiás e ao Senhor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, 

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e transporte (GOINFRA). 

Solicitamos em medida emergencial para que seja realizada a reconstrução da ponte 

localizada no trecho entre os municípios goianos de Araguapaz, Matrinchã e Faina.   

 

 

                                                   JUSTIFICATIVA 

             Fui procurada pela liderança política da região em tela, pois há mais de 5 

(cinco) anos que os moradores aguardam a reestruturação da ponte que liga dos 

municípios de Matrinchã, Faina e Araguapaz, que passa sobre o Rio dos Peixes, a 

mesma é essencial para as famílias que vivem na região, o escoamento da produção 

agrícola e o tráfego de alunos, além de haver diversos assentamentos e a mesma da 

acesso aos moradores de Araguapaz e Faina para a GO 164, a rodovia estadual é de 

suma importância por esta localizada na região central do estado de Goiás, dando 

seguimento para o sentido sudoeste e estremo sul, se encontrando assim com a BR- 

364. No ano de 2019 foi liberada uma verba equivalente a 2,6 milhões de reais para a 
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realização da obra em questão, a qual deveria ter sido entregue no prazo máximo de 

10 meses.  

A atual estruturação da ponte supracitada se encontra em estado caótico, 

segue imagem: 

 

 

Ponte sobre o Rio dos Peixes 

 

É notório que são necessárias as devidas medidas para que os habitante das 

cidades em tela possam exercer o seu direito constitucional de ir e vir, ademais, deve-

se resguardar o direito dos pequenos agricultores e da agricultura familiar, conforme 

o PIB nacional, se trata de 35% da economia dos municípios em toda a extensão do 

país.  

Diante de tais fatos, salientamos a importância do presente requerimento e 

por essa razão contamos com o apoio dos Nobres Colegas para a aprovação deste 

requerimento, que acreditamos ser justo e importante. 

                                    

                                          Sala das Sessões aos        de                de 2021. 

          Atenciosamente, 

                                  

Delegada Adriana Accorsi 

Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 


