
REQUERIMENTO DE
COMISSÃO 8.162/2021

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas:

O deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 103,

III, "a", do Regimento Interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DEER-MG  pedido  de

providências para que sejam realizadas, em caráter de urgência, obras de reparação na

MG 447 (Rodovia Luiz Soares da Rocha), localizada entre as cidades de Visconde do

Rio Branco e Guiricema.

A via apresenta uma cratera que já ocupa a totalidade de uma das pistas

desta  estrada,  no  sentido  Guiricema,  que  se  formou  devido  ao  rompimento  de

tubulação, oferecendo perigo iminente de desmoronamento do restante da pista, o que

causaria a interrupção completa do trânsito na região.

O trecho já foi objeto de outros dois requerimentos: RQC 6400/2020 e

RQC 7209/2020 e a resposta do DEER-MG foi vaga e genérica, afirmando que este

departamento “tem executado periodicamente serviços  de conservação rotineira  na

rodovia MG 447 entre os Municípios de Guiricema e Visconde do Rio Branco, de

acordo com o cronograma de atividades da Unidade local e considerando os recursos

orçamentários/financeiros  disponibilizados”  -  Nota  Técnica  n°  46/DER/DIRETOR

GERAL/2020 PROCESSO N2 2300.01.0143953/2020-95.

Sobre  a  afirmativa  de  que  o  trecho  da  rodovia  tem  recebido

periodicamente,  serviços  de  conservação  rotineira,  os  relatos,  vídeos  e  fotos

encaminhadas ao nosso gabinete parlamentar, demonstram o contrário.
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Além disso,  as recentes chuvas  que ocorreram na região no mês de

fevereiro  de  2021,  reacenderam  as  preocupações  dos  vereadores  da  cidade  de

Guiricema, José Adilson (PT) e Vicente Mazon (PT), ex-vereador Leandro Rodrigues

e de outras lideranças da cidade, dentre elas o Dr. Rodrigo do PT que encaminharam

documentos e registros audiovisuais do local em questão.

O povo  de  Guiricema não pode  ficar  isolado  das  cidades  vizinhas,

principalmente neste momento da pandemia causada pela Covid-19, já que a cidade

não possui leitos, nem UTI, dependendo do atendimento disponíveis em Visconde do

Rio Branco e Ubá.

Sala das Comissões, 1º de março de 2021.

Deputado Betão – PT
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