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CÂMARA MTJNICIPAL DE PRf,SIDBffE BmNARDES
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A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE IT,READORES DE PRESIDENTE

BERNARDES - M{; aFOtlSp;yg1,,116
t M pLENÁRto
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SeCret

APROVA Tpo
REQUERIMENTO N' 01r/202I

O vercador Adenisio Taciano Correiq anparado pclo Inciso II Art. 136 e

149 e seguintcs do Reginrfio Intcmo da Cânrara Municipal de Vereadores de Prcsidcntc

Berrurdcs - MG e de acordo com o Inciso KX do Art. 66 da l-ei Orgnica dcste Munic[oio,

REQUER ao chelà do Poder Execúivo Municbal através da Sccrctaria Municipal dc Obras,

requerer a nrelhoria quanto a sinalização de tránsito no perínretro urbano do rninicÍpio de

Presidcntc Bemardes - MG.

Tendo em vista que a sinalizrção anlal se elrcontÍa muito antiga e desgastada,

além da âha de siraliução em vários pontos da cidade, conforme pode ser verificado pehs

inngens anexas. Devendo ocorrer a recrperação das phcas desgastadas e a inplerrrntaçào

nos krcais onde não existe.

Fundamentaçâo - Justificativa-N{ otivo:

Venho por rrrio desúe. solicitar a çs.hraçáo da nrlhoú acinn, haja úta que a cíade

de Presidente Bemardes - MG, possui poucas sinalizaçôes de trânsito dentro do perí.rru-o urüano,

alem do rnais as sinalizações existentes encontraÍrFse cofipletanente ilegíveis ou deàsadas, fazendo

a necessidade de rectperaçào e revitalizção.

Outro problerna que pode ser obsenado peh sinptes visüoria nas nas da cidade se dá

pelo Íàto de não possü sinalização inforrnando a proximidade de escolas, casa de rrclhor idade,

repartf,ões publicas, praças, parques e aÉ nrsrm sinalização de velocidade, devendo ser

prornvida a confecção e coÍsequente fxação das phcas nos locais apropriados, devendo ocoruer

aúlise das necessidades pelo setor de inÊaestruh:ra e urbanisnn da Prefeitura Murbipal, utilizando

para fimdanentar o pedido em questâo ôrnn equiparada o disposto no artigo 72 do CTB.

Assirq pedirms ao Poder ExecrÍivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados,

com sentido de nrelhorar a qualidade de vida da corn:nidade. Diante do exposto, so[citarrcs aos

nobres parcs aprovação do requerido.
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Objeto: Pcdido de Providêncà.
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Presidente Bcmardcs - MG, 28 de abrü dc 2021

nisio Taciano Correia

Atenciosarnente.
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Presidente Bernaldes-Mc' ld de naio de 2021

Ào Excelêntissimo senhor

santiagô Soares Eernandes

Presidente cla câmara MuniciPal de Presidentê Bêrnardês-Mc

Presidente Bernardes-l'/lc

sênhor PresidêÍrtê,

Com meus sinceros cumprilRentos, venho encaminhar a essa

Casa, por intermédio das mãos de vossa Excelência' resposta ao

neguerimento de no. OtL/202f, de autoria no ilustre vereador

Adênísio Tacj-ano correia, por meio do gual solicita melhorj-as na

sinalização do perimetro urbano do Municipio de Presidente

Bernardes-MG -

Informo ao nobre vereador que

será analisada pelo setor competente
gue fará um fevantamento preliminar a

de possiveis methorias na sinalização

Atenciosamentê,

O]'ívio Qsin Neto

Prefeito MuniciPaT

- c-€íÊo - cEE 36-/t79{rü,
PÍEsa(ffiBcÍlaíHrG

a solicitaÇão encaminhada
da Prefeitura MuniciPal,
respeito da Possibilidade

do perimetro urbano -
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