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REQUERIMENTO Nº 051/2016 

 

 

          Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coronel Pacheco - 

MG. 

           

             Os Vereadores que abaixo subscrevem, representando as Comunidades de Jardins do 

Continente, João Ferreira e Serra do Doze apresentam ao Senhor Prefeito Municipal os 

requerimentos solicitados na Câmara Itinerante, realizada na Comunidade de João Ferreira 

no Município de Coronel Pacheco - MG, no dia 11/4/2016: 

 

• Comunidade de João Ferreira: 

 

- Capina, limpeza e reparos frequente no Cemitério;  

- Calçamento onde ainda não possui; 

- Uma melhor iluminação Pública; 

- Atendimento médico ambulatorial pelo menos uma vez por semana; 

      -  Consultas com médico urologista na Comunidade; 

      - Concerto da ponte na Comunidade. 

- Que a administração Municipal solicite providências aos órgão Públicos 

responsáveis sobre a seguinte questão: existe um acesso de entrada e saída de 

veículos de médio fluxo. No mesmo lugar, às margens da Rodovia, existe uma 

escola em atividade que ministra aula para crianças durante o dia e à noite e há 

uma grande movimentação de pessoas no acostamento que transitam a pé e de 

bicicleta entre um povoado e outro. 

               Apesar destes fatos notórios, constata-se que o trecho está mal 

sinalizado, pois não previne os motoristas da circulação de crianças, de 

bicicletas e da entrada e saída constante de veículos, o que gera alto risco de 

acidentes e mortes neste local. 

                  Com o intuito de salvar e guardar a vida dos munícipes e atender 

suas reivindicações, solicitamos providências, inclusive a colocação de um 

guarda rei próximo à escola. 

 

• Comunidade Jardins do Continente: 

 

- Calçamento de todas as ruas; 
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- Fornecimento de água e saneamento básico; 

                - Que seja intermediado pela Administração Municipal às operadoras de telefonia 

celular e internet o oferecimento desses serviços na Comunidade dos Jardins do Continente; 

                - Solicitar aos órgãos competentes que sinalizem o acesso próximo à entrada dos 

Jardins do Continente na rodovia MG 353 com redutores de velocidade ou radar;  

     - Iluminação Pública na estrada; 

 

• Comunidade de Serra do Doze: 

 

- Atendimento médico ambulatorial pelo menos uma vez por semana; 

      -  Consultas com médico urologista na Comunidade; 

      - Colocação de escória nos pontos de ônibus na Rodovia MG 353 entre Serra do 

Doze e o centro de Coronel Pacheco, pois estão cedendo, formando buracos.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

              Esses são os requerimentos dessas Comunidades, solicitamos que sejam atendidos. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os requerimentos realizados no ano de 2015 que 

não foram executados. 

 

   Sala das Sessões “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 18 de abril de 2016.  

 

Felipe Fonseca Guerra                                                               Luiz Carlos de Oliveira 

 

Helder Campos Camilo                                                               Jorge Luiz da Silva 

 

Leandro William de Abreu                                                        Raimundo Salema Ribeiro 

 

Fagner Florêncio dos Santos                                                           Davis Cristian de Landa 

 

             Márcio Reginaldo da Silva 
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