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JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente trata das alterações no projeto de Melhorias na Infraestrutura do 

Parque Municipal de Exposições, localizado no Distrito de Baía Alta, no município de Ponte 

Serrada, estado de Santa Catarina, conforme contrato nº 388.880-45/2012, firmado entre a 

União Federal, por intermédio do MTUR, representado pela Caixa Econômica Federal e o 

Município de Ponte Serrada, conforme descrição a seguir: 

 

SERVIÇOS A SEREM ALTERADOS 

 

1.1 –Substituição de catracas por esticadores  

Para esticar as cordoalhas de aço, o projeto inicial previa a colocação de catracas metálicas 

fixadas nos pontaletes, porém, em vista do seu elevado preço, da pouca oferta no mercado, bem 

como, após contato com a Secretaria de Agricultura do Município, onde foi sugerida a substituição 

das mesmas, por esticadores metálicos com rosca, pois alegam que tais catracas, apresentam 

cantos salientes que poderiam machucar o gado ali confinado.  

O parafuso esticador a ser utilizado encontra-se indicado em projeto, sendo composto por 

uma barra de ferro liso, sem pontas que possam prejudicar o gado, onde numa extremidade 

encontra-se um orifício para fixação da cordoalha e a outra, é provida de rosca com arruela e porca. 

Para a fixação da cordoalha ao parafuso esticador deverão ser utilizados dois clips, 

conforme indicado em projeto.  

 

1.2 –Alterações na medida de portões 

Após ouvir sugestão dos responsáveis pela Secretaria de Agricultura do Município, foram 

alteradas as dimensões de dois portões, P4 - 160 cm x 140 cm, existentes no projeto inicial, junto 

ao corredor próximo á balança, para portões P5 -  320 cm x 140 cm. 

Tais alterações foram realizadas com o objetivo de eliminar barreiras físicas, fixas, nos 

corredores, onde geralmente serve de refúgio, dificultando a passagem do gado. 

 

Ponte Serrada, SC, em 12 de julho de 2016 

    

 

 

ALTAIR FAZOLO EDUARDO COPPINI 
ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL 

 


