
26/04/2022 19:03 SEI/MPMG - 2828687 - Ofício

file:///D:/Juarez/Downloads/Oficio_2828687.html 1/2

PRESIDENTE OLEGÁRIO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA

ÚNICA - PROPJ-UNPJ

 

 
Presidente Olegário - MG, 25 de abril de 2022

 

 
Assunto: Processo SEI nº 19.16.1609.0046933/2022-23

 

 

fício n.º 75/2022

Assunto: Recomendação

 

 

 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça, vem, com fundamento no art.
129, inc. VI, da Constituição da República, visando instruir o Procedimento Administrativo nº
0534.22.000032-5, à presença de Vossa Excelência RECOMENDAR a interdição total do desvio realizado
pelo município de Presidente Olegário de forma paralela a MG 354.

A presente recomendação é externada em razão do elevado número de acidentes que vem ocorrendo na via, o
que gera responsabilidade civil ao município, cujo ônus não mais deve ser suportado por este, haja vista que
conforme autos nº 5000325-31.2022.8.13.0534 e razões expostas pelo DER/MG no agravo de instrumento nº
1.0000.22.073000-6/001 o mesmo tem capacidade e possibilidade de garantir tráfego seguro aos usuários da
via utilizando os desvios sob gestão do DER/MG.

Fixa o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

A resposta a esta requisição deve ser encaminhada digitalmente para os endereços eletrônicos
pjpolegario@mpmg.mp.br ou wallaces@mpmg.mp.br.

Atenciosamente,

 

 

 

BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI

Promotor de Justiça
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Excelentíssimo Senhor 

Rhenys da Silva Cambraia 

DD. Prefeito Municipal de Presidente Olegário 

Presidente Olegário / MG 

Ao responder o ofício favor informar o número deste na resposta 

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARQUES DE ALMEIDA ROSSI,
PROMOTOR PRIMEIRA ENTRANCIA, em 25/04/2022, às 20:38, conforme art. 22, da
Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o código verificador 2828687 e o código
CRC 4413E6AF.
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