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A MESA DIRETORA DA CÂMARA. DE VE,READORES DE PRESIDENTE

BERNARDES _ MG

ÂPROVADO WR .unu:,rutm.r<llttlit
EM 1! E ê DISCTJSS/IO E VOTAÇÁO

REQUERIMENTO N" 003i2021
EM SESSÁO -radL"ncLt,\A,

EM eÁraLr@
Ilmo.

DJANIRO DA SILVA

Presidente do Departamento de Edilicações Estradas e llodagem do Estado de

Minar Gerais

Rcpresentante do DELR/MG UB.i

Objeto: Manutenção da Rodovia MG 482, que liga a cidade de Presidente f]ernardes

- MG.a Piranga - MG.

A Câmara Municipal de Presidente Bernardes por intermédio de todos

seus representantes vem perante vo:;a senhoria de Íbrma ,:ordial, por meio deste

REQUERIMENTO solicitar que o mesmo realize uma operação de tapa buracos na

Rodovia MG 482 utilizantlo de asfalto. A recuperação destes pontos da Rodovia é de

extrema necessidade para a população ,.to município, se iÍata de pequenos produtores

locais que se encontram praticament( 'ltrrnsitáveis.

Insta destacar que a ci. actc de Presidente Bernardes - MG, conta apenas

com uma rodovia pavimentada rl,c itga a cidade a outras regiões, ocorre que em

decorrência da lalta de manutengão e as lortes chuvas dos ultimos meses a rodovia

encontra-se praticamente intransitável.

Sendo assim. a População de Presidentc Bernardes MG. vem por

@---

interniédio de seus reDresentantes eleitos leit raÇão de tapa buracos. eao
limoeza com camDina dos arredore 1 da estrada q. i liea ! ;esidentc Bernardes ao

Munic í D io de Piransa - M(i

Na oportunidade, renovar'os os votos da,rrais elevada estima a Vossa

Senhcria.

Certos de gue seremos prorrtamente atendidc's nesse cordial pcdido, desde

já agradecemos sua compreensâo.
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Atenciosamente.

Prssidente Bemardes - MG. 24 de levereiro de 2020.
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Manuten$o da rodoüa

De:
Assunto.
Data:
Para:

https://webmai I . uai . com . br/src/pri nter_Iliendly_bottom .php?passe

'05 URG 5 URG lIba" <crg5@deÍmg.gov.br>
Manutenção da rodovia
Qua, Março 10,2021 9'.14 am
cmpb@uai.com.br

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bernardes
Santiago Soares Fernandes

Em resposta ao Oficio n" 012/2021, informamos quejá existe uma programação de restauração da rodovia
AMG-0555, estamos aguardando a liberação do projeto pela Diretoria de Manutenção. Antes faremos, em
breve, os seriços de tapa buraco, assim que as condições climáticas p€rmitirem.
Esta programação tambem já foi tratado com o Prefeito.

Atenciosamente,
Eng" José Eduardo Duarte
Chefe da 5'URG-UBÁ
DER/MG
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