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REQUERTMENTO N" 002/2021

Objetp: Encascalhamentos e manuten?âo das estradas vicinais. mais atingidas pelas

Íbrtes chuvas das ultim.'s semanas.

O vereador Santiago Soares Fernandes amparador pelo Inciso ll Art.

136 e.I49 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de

Presidente Bernardes - MG e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica

desde Município, REQUER ao cheÍ'e do Poder Executivo Municipal ilustrissimo Sr.

Olívio Quintão Vidigal Neto o seguinte REQUERiMENTO, encascalhamentos das

estradas vicinais, principairnente das seguintes localidades;
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Cumpre destacar que as refcridas localidades estào sendo citada de forma

especifica, uma vez que, lrente ao grande volume de chuva das últimas semanas,

algurnas estradirs mencionadas sofreram maiores estragos do que outras, sendo assim

a pedido da população local requeiro rle forma urgente atenção especial a população

local, por intermédio do presente reqr,lerimento.

Atenciosamente.
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MAFRA;

TRÊS CRUZES;

RIBERÀO ENCOBEP.TO;

ENGENHO;

Presirknte Bemardes MG. l9 de l'evereiro de 2020

oSa oares Fernandes
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MUNICíPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
CEP: 36.475-000 - ESTADO DE MTNAS GERATS
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Ofício no.(X6lGAB IPIIIPB 12021,

Presidente Bemardes, 09 de março de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Femandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidenb Bemardes-MG

Presidente Berrardes-MG

Senhor Presidente,

Com meus cumprimentos, verrho à pres€Írça de Vossa Excelência trazer
resposta ao Requerimento de na. 0O2l2O2l, de sua autoria, por meio do qual nos solicita
o cascalhamento de algumas estradas vicinais do Municipio, incluindo as localidades
de Mafra Três Cruzes, Ribeirão Encoberto e Engenho.

InÍormo a Vossa Excelência que o cascalhamento de tais estradas vicinais já
está na programação administrativa do Município para que seja executado, somente
não tendo sido feito até o momento em razão da precipitação de chuva ocorrida no
último mês na região, o que impediu que tal serviço pudesse ser realizado, por
questões óbvias.

Certo da atenção de Vossa Excelência, subscreveme,

Atenciosamente,

Olívio eto

Prefeito Municipal
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