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A Sua Excelência o Senhor 

Governador Eduardo Leite 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul  

 

Assunto: Reconstrução da Ponte do Rio Guarita  

 

 

                 Senhor Governador, 

  
 

É com imenso prazer que me dirijo a Vossa Excelência, como Prefeito Municipal de 

Erval Seco único representante da Amzop pelo partido- PSDB, venho por meio deste, solicitar 

uma especial atenção, no sentido de intervir para a reconstrução da Ponte do Rio Guarita que 

liga Erval Seco, Dois Irmãos das Missões e Redentora. Essa é uma reivindicação antiga por 

parte de todos os moradores, empresários, agricultores e visitantes. 

  

O objetivo de reconstruir uma nova ponte sobre o Rio Guarita, na ERS 330, com 

estrutura, de 45 metros de cumprimento e 7 metros de largura, construída há mais de 70 anos, 

a ponte apresenta deformações num dos principais pilares, possui uma base de madeira, as 

suas muretas de proteção boa parte já caiu rio abaixo, a noite apresenta perigo por falta de 

iluminação. Atualmente a estrutura não atende a necessidade de uma região que necessita de 

boas condições de infraestrutura para transportar cargas de grãos, frangos, suínos, bovinos, 

uma região totalmente dependente de renda econômica agrícola. 

 

Surge a necessidade desta solicitação, considerando a principal atividade dos 

municípios à agricultura e pecuária, a dificuldade de travessia tem prejudicado 

significativamente o desenvolvimento econômico da região, no setor do agronegócio, os 

produtores rurais não conseguem transitar com caminhões, plantadeiras, colheitadeiras, e 

outras máquinas, sendo que todas as áreas são afetadas, comércio, pois as empresas acabam 

não querendo visitar os municípios por falta de acesso adequado, turismo e cultura local, entre 

outros também são afetados por falta de condições mínimas para trafegar com segurança. 

 

Essa tão sonhada obra atenderá os Municípios que fazem parte da AMZOP, 

AMUCELEIRO e AMAU. Essa reivindicação é antiga, como Prefeito tenho feito algumas 

conversações com o Deputados Lucas Redecker e Deputada Zilá Breitenbach, para reunir 

forças para que essa solicitação não seja mais uma a ser esquecida, nesta certeza de ter pessoas 

tão comprometidas, que possuem um olhar para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do 

Sul, que reitero esse pedido ao nobre governador. 

 

Certo de poder contar com a Vossa compreensão e com o vosso empenho, reforço a 

importância estratégica dessa solicitação e me coloco a seu dispor para qualquer outra 

explicação. 
 

 

Atenciosamente, 

 

Leonir Koche 

Prefeito Municipal 



O nome guarita é um termo da língua portuguesa que significa 

"guarda", "vigia" 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


