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Presidente Bernardes-MG, Oó de outubro de 2C.21

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bernardes-MG

PRESTDENTE BERNARDES-MC pRo.lúcoLo GEluJ,
Protocolado sob uaoi3 tCnlL

Senhor Presidente, c J3 C ,n2l
Sen'ldora Munlclpal

Com meus cumprimenlos a Vossa Senhoria e a lodos os demais membros

dessa iluíre Casa Legislativa, venho encaminhar a essa Edilidade a resposta do

Execulivo aos requerimentos de no. o,36120.21, 0.3812021 e O39120.21, o que ora faço

nos seguintes lêrmos:

No que tônge ao Requerimento de no. O3ól2O21, de autoria do vereador

Adenisio Taciano Correia, onde solicita melhoria nô Ponte de madeira na localidade

de 'Bananeiras', informo ao vereador que o Executivo já soliciÍou a realização de

projêto de construção para diversas ponlês nas localidades de nosso Município, cujo

projeto está sendo desenvolvido pelo setor dê engenharia do Município.

Já em relação ao Requerimento de no. O38/2O21, de autoria do vereadorJoão

Francisco Moreira, informo ao vereador que recebemos o caminhão do PRONAF, no

início de nossa gestão pública, em péssimo estado de conservação, como outros

vários equipamentos em mesmo estado.

Todavia, informo ao vereador que o Execulivo já conseguiu Emenda

PàÍlàmenfar para a aquisição de um caminhão trucado a ser deíinado a agricultura

do Município.

Quanto ôos serviços médicos veterinários, Íais serviços já êíão êm Plenà ê

regular funcionalidade no Município de Presidente Bernardes-MC, tanto quejá sendo

realizado no Município a càstração de animais, inclusive.

Por fim, em relação ao Requerimenlo d e no.3912o.21, de autoria do vereador

Márcio de Souza, cumpre informar ao vereador, que de acordo com ô folo anexada

é possível aferir o descaso da geíão pública anterior com os moradores das
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Iocalidades rurais, uma vez que essa ponle, no estado precário em quê se encontra,
rêpresenta sêrio risco para o acontecimento de acidentes.

Porém, conforme já informado ànteriormenlê, o Executivo Municipal já
providenciou a realização de projeto de construçâo de diversas pontes dâs
localidades rurais do MunicÍpio, que já está sendo elaborado pelo sêtor dê
engenharia da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-MG.

Alenciosàmênte,

Olívio Qu Neto

Prefeito Municipal
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CÂMARA MÚt{ICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
CEP 36475.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

cmpb@uai.com.br

A MESA DIR.ETORA DA CÂMÂRA DE VEREADORES DE PRESIDENTE

BERNÂRDES_MG

::i-rERli\",lENTO
APROr,..r

REQUERIMENTO N' 036/2021
,,,PLENÁRIO

POR

Ern

Objeto: Pedido de Melhoria.
S á ria

O vereador Adenisio Taciano Correia, amparado pelo Inciso II Art. 136 e

149 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de

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

deste Municipio, REQUER ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras, requerer a melhoria quanto a Ponte de Madeira feita de

forma provisória da localidade "Bananeiras" tendo em vistas a ponte que atualmente

está no local encontra-se em situação precária.

Fundamentação - Justifi cativa-Motivo:

Atenciosamente.

Presidente Bemardes - MG, 20 de setembro de 2021.

Zo1rt"q
Adenisio Tâciano Correia

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

População de Presidente Bemardes - MG, em especial da comunidade local Bananeiras vem

sofrendo grandes transtomos devido à ponte estar muito degradada, fato que dificulta o

tráfego de veículos na região.

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.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES
CEP 36475.000 _ ESTADO DE MINAS GERAIS

cmpb@uai.com.br

À MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRESIDENTE

BERNARDES - MG

R_EQUERTMENTO 038/202 1

IIEQUER,MEN
L.M PLENÁRIO

TO APRo!,,',,".,i-
POR

E

S elál.iâ

O vereador João Francisco Moreira, 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 XD( do Art. 66 da Lei Orgânica deste Município,

REQUER ao chefe do Poder Executivo Municipal, requerer informações sobre o fato

de não estar sendo suficiente/existindo no município disponibilização do caminhão do

PRONAI, além da insuficiência dos serviços de medicina veteriniiria.

Tendo em vista que a população local da comunidade de Cruzes ter solicitado ao

vereador a solicitação da melhoria dos serviços anteriorÍnente citados.

Atenciosamente.

Presidente Bemardes - MG. 20 de setembro de 2021

Francisco Moreira

Objeto: Pedido de Esclarecimento.
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C,ÀMARA MUNICIPÂL DE PR.ESIDENTE BERNARDE§
CEP 36475{00 - ESTADO DE MINAS GERAIS

cmpb@uai.com,br

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRESIDENTE
BtrRNARDES_MG

Êeo

REQUERIMENTO N. 039/202t

Fin PLE/V
UER

Ánr
ll'nENTo APROpoR

tm

Objeto: Pedido de Melhona.
sEC rrA

o vereador Márcro de souza, amparado pelo Inciso II Art. 136 e 14g e seguintes do
Regimento Interno da câmara Municipal de vereadores de presidente Bemardes - MG
e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 ü Lei Orgânica deste Município, R-EeUER
ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria Municipal de obras,
requerer a melhoria quanto a ponte de Madeira na localidade ..Sitio,, próximo ao grupo
escolar, tendo em vistas a ponte que atualmente estrí no rocal encontra-se em situação
precária.

Fundamentação - Justifi cativa-Motivo:

Atenciosamente

Presidente Bemardes - MG, 20 setembro de 2021.

"/, 
,/

Márcio de So lf7,^

venho por meio deste soricitar a rearização da melhoria acima, haja vista que a populaçâo

de Presidente Bemardes - MG, em especiar da comunidade local sítio vem sofrendo
grandes transtomos com a ponte degradada, fato que dificulta o tráfego de veículos na
região.

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.
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