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Ofício no. f79 /cAB/pMpB/202L

Presidente Bernardes-MG, 08 de julho de 2O2L

Ao Excelentíssimo Senhor

Santiago Soares Ferna ndes

Presidente da Cámara Municipal de presidente Bernardes_MG

PRESIDENTE BERNARDES-MG t(
Senhor Presidente,

Olívio Qui o vi 9a Neto

Prefeito Municipal PRO'|OCOLO GERAL
Protocolado sob no o€1Úplt

?

Com meus cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar resposta
a essa Edilidade, em relação ao Requerimento de no.23/2021, de autoria do vereador
Adenísio Taciano correia, onde solicita instalação de redutor de velocidade na Rua
Antônio Pereira sabino e Rua Maria Moreira Guimarães, ambas no bairro pedro
sabino, e na Av, Afonso Moretzhon, no distrito de Bananeiras, no sentido de informar
ao ilustre vereador que apesar de compreendermos a necessidade da demanda
proposta, mas no presente momento estamos dando prioridade para outras
demandas mais urgentes no Município, como por exemplo, o patrolamento das
estradas vicinais que se encontravam intransitáveis.

Mas tão logo consigamos resolver as demandas mais urgentes no momento,
estaremos encaminhando a demanda do vereador ao Departamento Municipar de
Obras para levantamento e análise da sugestão proposta.

O mesmo se aplica ao vereador José Maria Guimarães, subscritor do
Requerimento no.026/2021,, de mesmo assunto (instalação de redutor de velocidade
em ruas de nossa cidade), de modo que tão logo sejam resolvidas tais demandas
mais urgentes no Município no momento, estaremos encaminhando tal solicitação do
vereador ao setor competente do Município para providências.

Atenciosamente,
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A MESA DIR.ETORA DA CÂMARA DE VER-E,ADORES DE PRESIDENTE BERNARDf,S -
MG

REQUERTMENTO N' 023/202 I

Objeto: Insralaçâo de redutor de velocidade ou quebra-molas

lnstalação de redutor de velocidade e/ou quebra-molas na localidade Rua Antônio Pereira Sabino,

Bairro Pedro Sabino e Rua Mário Moreira Guimarães, Bairro Pedro Satrino em Presidente Bemardss

MG.

Instalação de rêdutoÍ de veloeidade e,/ou quetrra-molas na Avenida Àfonso Morsuhon, isso é ao longo

de toda avenida principal que corta o distrito de Bananeiras.

JUSTIFICATIVA

Veúo por meio deste, solicitar a realização da melhoria acima, haja vista que os

moradores vêm grandes üanstomos com os veículos rafegando em alta velocidade, bem como serào

imprescindíveis para reduzir os riscos de acidente no local devido a imprudência dos condutores de

veículos.

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o encamiúarnento de tal

solicitação, com sentido de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto,

solicilamos aos nobres pares aprovação do requerido.

Presidente Bemardes - MG, 28 de juúo de 2020

REQUERIMENTO APRO"'
EM PLENARIo poR

a

a

Aden Taciano Con'eia

Em

Se árra

O vereador Adenísio Taciano Correia, amparado pelo Inciso 1I Art- 136 e t49 e

seguintes do Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidelte Bemardes MG e

de acordo com o Inciso XD( do Art. 66 da Lei Orgânica deste Município, REQLIER ao chefc do Poder

Executivo Municipal, as seguintes solicitações;

Atenciosamente.
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