
Página 1 de 1 

 

 

Iramaia – BA, 29 de agosto de 2022 

 

Ofício nº 103/2022 - Gabinete 

 

Ao,  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA 
DIAMANTINA - CIDCD 
Wilson Paes Cardoso - Presidente 
Praça Aureliano Gondim, s/n, Centro, Andaraí – BA, CEP 46.830-000 

 

 

Referência: Solicitação de Motoniveladora (Patrol) para recuperação de estradas vicinais. 

 

 

Exmo. Sr. Presidente do Consórcio,  

 

Cumprimentando – o cordialmente, venho por meio deste, primeiramente agradecer a Vossa Excelência, pelos 

relevantes serviços prestados à frente do Consorcio. 

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre presidente, que seja viabilizado a motoniveladora (patrol) para 

um período de 30 (trinta) dias, onde estaremos recuperando todas as nossas estradas vicinais, tendo em vista 

que as últimas chuvas que ocorram em nossa região, deixou as estradas praticamente intransitáveis, motivo que 

nos leva a pedir socorro deste consorcio, para que possamos assim recupera-las e tornar transitáveis. 

Diante disso solicitamos encarecidamente apoio no sentido de solucionar esta situação e trazer qualidade de 

vida e desenvolvimento econômico a essa população. 

Sabemos que as necessidades são grandes, pois Iramaia é um município carente, e a prefeitura não conseguirá 

sozinha alcançar as melhorias necessárias para o bem-estar social da população, por isso é necessário que 

fosse disponibilizado a referida Maquina para viabilização desses projetos, pois nosso município não dispõe de 

equipamentos suficientes, em razão da baixa arrecadação. Portando nobre presidente, gostaríamos que Vossa 

Excelência se empenhasse para viabilizar a máquina que muito beneficiará nossa zona rural. 

Em relação a RESOLUÇÃO Nº 004/2022 que altera o regulamento de gestão e uso de equipamentos do 

Consórcio Chapada Forte, informamos que solicitamos a referida Maquina Motoniveladora nos moldes e valores 

Diários. 

Na certeza de poder contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a 

disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Iramaia. 

Sem mais para o momento renovamos nossos protestos de Estima e Consideração. 

Atenciosamente,  

 

 

 

Antônio Carlos Silva Bastos 

Prefeito Municipal 
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