
Câmara Municipal de Diamantina
ESTADO DE MINAS GERAIS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador infra - assinado requer a V.Exª, ouvido o Plenário:

Requerimento

Nº 001/2019

respeitosamente, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado,

Romeu Zema Neto, solicitando-lhe a concentração de esforços voltados para uma solução

efetiva e inadiável, que venha a por fim nos recorrentes acidentes com carretas, ônibus,

caminhões e veículos pequenos que ocorrem na localidade denominada Serra do Gombô,

nesta cidade, num trecho de aproximadamente 9 (nove) quilômetros, pertencente à BR MGT

367.

Excelentíssimo Governador, o elevado número de acidentes registrado naquela localidade,

com vítimas, ceifando vidas de cidadãos de todas as faixas etárias tem deixado a população

de Diamantina e região alarmada. Recente acidente ali, que interrompeu, precocemente, a

vida de um jovem pai chefe de família, provocou a mobilização da população diamantinense

que culminou em ato que contou com a presença de centenas de cidadãos, entre autoridades

de todos os segmentos e com a presença do Excelentíssimo Vice-Governador, Paulo Brant,

filho desta terra.

Por se tratar de uma via de acesso, de importância singular para a economia de

Diamantina faz-se necessário que uma providência célere e definitiva seja adotada.

O trecho é bem sinalizado, contudo como a pista de rolamento é estreita e obras objetivando

seu alargamento é alto custo, há necessidade de que algumas providências imediatas - até que

sejam alocados recursos financeiros no orçamento do Estado, que sejam suficientes para seu

alargamento ou construção de uma terceira faixa – de que sejam adotadas algumas medidas,

como postos de orientação, campanhas educativas, inclusive disponibilizando radares móveis,

cientificando os motoristas sobre eles, construção de áreas de escape, com caixas de brita, em

pontos estratégicos, etc.

Requeiro, finalmente, que seja dada ciência desta proposição ao Excelentíssimo Presidente da

Assembleia Legislativa, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que também colabore no

que for possível ao Município; ao ilustríssimo Diretor-Geral do DER-MG e ao ilustríssimo

Coordenador da 8ª CRC do DER-MG, em Diamantina.

Neste termos, pede deferimento.
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respeitosamente, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado,

Romeu Zema Neto, solicitando-lhe a concentração de esforços voltados para uma solução

efetiva e inadiável, que venha a por fim nos recorrentes acidentes com carretas, ônibus,

caminhões e veículos pequenos que ocorrem na localidade denominada Serra do Gombô,

nesta cidade, num trecho de aproximadamente 9 (nove) quilômetros, pertencente à BR MGT

367.

Excelentíssimo Governador, o elevado número de acidentes registrado naquela localidade,

com vítimas, ceifando vidas de cidadãos de todas as faixas etárias tem deixado a população

de Diamantina e região alarmada. Recente acidente ali, que interrompeu, precocemente, a

vida de um jovem pai chefe de família, provocou a mobilização da população diamantinense

que culminou em ato que contou com a presença de centenas de cidadãos, entre autoridades

de todos os segmentos e com a presença do Excelentíssimo Vice-Governador, Paulo Brant,

filho desta terra.

Por se tratar de uma via de acesso, de importância singular para a economia de

Diamantina faz-se necessário que uma providência célere e definitiva seja adotada.

O trecho é bem sinalizado, contudo como a pista de rolamento é estreita e obras objetivando

seu alargamento é alto custo, há necessidade de que algumas providências imediatas - até que

sejam alocados recursos financeiros no orçamento do Estado, que sejam suficientes para seu

alargamento ou construção de uma terceira faixa – de que sejam adotadas algumas medidas,

como postos de orientação, campanhas educativas, inclusive disponibilizando radares móveis,

cientificando os motoristas sobre eles, construção de áreas de escape, com caixas de brita, em

pontos estratégicos, etc.

Requeiro, finalmente, que seja dada ciência desta proposição ao Excelentíssimo Presidente da

Assembleia Legislativa, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que também colabore no

que for possível ao Município; ao ilustríssimo Diretor-Geral do DER-MG e ao ilustríssimo

Coordenador da 8ª CRC do DER-MG, em Diamantina.

Neste termos, pede deferimento.
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