
CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

  

 

OFÍCIO Nº 98/2021 
ASSUNTO: Solicita  a indicação de recurso financeiro para pavimentação de via do munícipio de Baldim 
utilizada para acesso ao munícipio de Santana do Riacho-MG. 
 
 
Baldim, 13 de maio de 2021. 
 
Excelentíssimo Senhor 
Antônio Pinheiro Neto 
Deputado Federal 
Gabinete 584-Anexo III Câmara dos Deputados  
Brasília – DF 

E-mail: dep.pinheirinho@camara.leg.br 

 
Senhor Deputado, 

 
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para solicitarmos do nobre Deputado, que 
seja viabilizado recursos financeiros no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 
pavimentação da via Rua Coronel Antônio Machado; 
Esta via fica localizada na zona urbana do munícipio de Baldim sendo que a Rua Coronel Antônio 
Machado é uma via de acesso ao munícipio de Santana do Riacho; 
Possui grande movimentação de veículos no trecho tanto para acesso a Santana do Riacho como 
também de Santana do Riacho a Baldim; 
Além de turistas, visitantes  utilizarem esta via de acesso a Serra do Cipó. 
A via encontra-se em estado precário, necessitando urgente da pavimentação. 

  Sem mais queremos externar neste momento a Vossa Excelência os nossos  agradecimentos pela 
atenção e  apresentarmos os protestos de  estima e consideração. 

 
 
 
Matheus Henrique Salvador Soares 
Vereador 
 
 
Pedro Henrique Pereira Correa 
Vereador 
 

    
solicitando-lhe seus valiosos préstimos no sentido de liberar recursos financeiros de emenda 

procedente de emenda parlamentar na importância de R$200.000,00(duzentos mil reais) para 

recapeamento asfáltico na via Augusto Pereira de Araújo Cunha – Bairro Pitangueiras, neste 

município. Justificativa: A via encontra – se praticamente intransitável com inúmeros buracos 

devido a chuvas, da passagem de veículos e de anos de redução da vida útil da massa asfáltica 

fatores que causa dificuldade a trafegabilidade e insegurança aos condutores e pedestres. . Na 

certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e renovo meus votos de 

elevada estima e consideração. 
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