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Presidente Bernardes-Mc, 01 de setembro de ZO2l

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de presidente Bernardes-Mc

PRESIDENTE BERNARDES-MG

Senhor Presidente,

PROTOCOLO GERAL
Protocolado sob rp a E t l,bA!
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Se rl.i ora Muntclpal

Com meus cumprimentos, dirijo-me a essa Casa, na pessoa de Vossa
Senhoria, para encaminhar a resposta do Executivo aos Requerimentos de
no.3312021, 03412021 , de autoria dos vereadores losé Maria Guimarães e losé
Antônio Freitas, cujos requerimentos foram aprovados pelo plenário dessa Câmara
Municipal.

Em relação ao requerimento de no. 33/2O21, que diz respeito a estudo de
viabilidade de sinalização de trânsito no início da Rua São José com a praça Cônego
Lopes, nesta cidade, temos entendimento contrário ao disposto pelo vereador.

Entendemos que somente haveria justificativa para sinalização dâs vias
públicas mencionadas se no local houvesse um quantitativo de veículo suficiente
em tais vias públicas a justificar tal sinalização, o que não ocorre na prática, muito
menos no horário de "pico", a que se refere o vereador. Pelo contrário, estabelecer
no local a tal sinalização pretendida pelo vereador, poderia trazer um complicador a
mais aos usuários da cidade, ao invés de um benefício real à locomoção urbana.

Portanto, somente seria o caso de se instalar tal sinalização no local se
houvesse, de fato, um benefício real à população, o que não é o caso, pelo que, no
momento, comunicamos ao ilustre vereador, com nossas vênias, que tal pleito não
poderá ser atendido pelo Executivo, por ser contrário ao interesse público.

Por sua vez, em relação ao Requerimento de no. 3412027, que tem por
pretensão a construção de uma cobertura na saída do estabelecimento do Hospital
Municipal Santo Antônio, reconhecemos. que, de fato, é uma medida de grande
interesse público, porque a cobertura irá propiciar mais conforto aos usuários do
nosso sistema de saúde.

Portanto, informo ao ilustre vereador, subscritor deste requerimento, quê
estaremos tomando as medidas necessárias para a viabilidade da execução de tal
solicitação, encaminhando tal demanda ao nosso setor de engenharia para a
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Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Olívio Qu o Neto

Prefeito Municipal
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será providenciada a construção desta cobertura no Hospital Municipal Santo
Antônio.
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A MESA DIRETORA DA CÂMARA Df, VEREADORES DE PRESIDENTE

BERNARDES-MG

R-E QUERIMENTO N' 3l/202 I

Objeto: Pedido de Providência

Fundamentação - JustiÍicâtiva-Motivo:

Venho por meio deste, solicitar a realizaçáo da melhoria acima, haja vista que a cidade de

presidente Bemardes - MG possui poucas sinalizações de trânsito dentro do perímetro urbano,

alem do mais as sinalizações existentes encontram-se completamente defasadas, fazendo a

necessidade de análise de aplicação de novas sinalizações.

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com sentido

de melhorar a qualidade de vida da comunidade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares

aprovação do requerido.

Atenciosamente.

r iI:QUERIMENTO APROVAD,. Presidente Bemardes - MG, 09 de agosto de 2021'
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O vereador José Maria Guimarães amparado pelo Inciso II Art. 136 e 149 e seguintes do

Regimento Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Bernardes - MG e de

acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica deste Município, REQUER ao chefe do

Poder Executivo Municipal, atraves da Secretaria Municipl de Obras, estudo de viabilidade

técnica de sinalização de trânsito do município de Presidente Bemardes - MG, principalmente

no que diz respeito ao inicio da Rua São Jose com a Praça Cônego Lopes ate as proximidades

da sede da Prefeitura.

Tendo em vista que a sinalização atual se encontra muito antigas e ineficientes, além da falta de

sinalização em vários pontos da cidade, sendo esta a solicitação da população local pela

melhoria da fluidez do trânsito na referida localidade, uma vez que em horário de pico a via

toma-se pÍaticamente intransitável, funcionando ap€nas uma faixa em decorrência dos veículos

estacionados em ambos os lados.

Para tanto devem ser tomadas as medidas que vossa senhoria entender necessário, inclusive

estudo tecnico especializado em infÍaestrutula e urbanismo das vias públicas municipaís.
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A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRESIDENTE,

BR,RNARDES - MG

REQtTERIMf, NTO N', 034/202 I

Objeto: Pedido de Providência.

O vereador José Antônio Freites amparado pelo Inciso II AÍ. 136 e 149 e seguintes do

Regimento lntemo da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Bemardes - MG e de

acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica deste À4unicípio, REQIJER ao chefe do

Poder Executivo Municipal, Sr. Olívio Quintão Vidigal Neto, a construção de uma coberta na

saída do estacionamento do Hospital Municipal Santo Antônio, tendo em vista o fato de nos

períodos chuvosos os pacientes do Hospital quando se deslocam para saida do estacionamento

não possuírem quaisquer proteções. Inclusive as próprias ambulâncias de socorro ficam muito

expostas ao transportar os pa.cienÍes, §endo certo que os municipios ao redor em sua grande

maioriajá possuem o referido sistema de cobertura, para embarque e desembarque de pessoas.

Para tanto dcvem ser tomadas as medidas quc vossa scúoria cntendcÍ nccessário, para

viabilizar a referida melhoria.

Fundamentação - Justificativa-Motivo:

Veúo por meio deste, solicitar a realizaçáo da melhoria acima, haja vista que a cídade de

Presidente Bernardes - MG, possuir atendimento hospitalar de excelência necessitando da

construção de coberla na entrada do estacionamenlo do Hospital lvÍunicipal para melhor qualiilade

de vidas dos eventuais pacientes.

Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize os pleitos ora realizados, com sentido

de melhorar a qualidade de vida da comruridade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares

aprovação do requerido.

Atenciosamente.

REOuERIMENI [O APROVADt]
Presidente Bemardes - MG, 23 de agosto de 2O2l .
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Antônio Freitas


