CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG
“Terra do Pai da Aviação”
Endereço: Rua Treze de Maio, n.º 365, Centro, Santos Dumont, CEP n.º 36.240-000
Telefone: (32) 3252-9600
E-mail: contato@camarasd.mg.gov.br
Sítio: http://www.camarasd.mg.gov.br/

INDICAÇÃO Nº: 13007/2017

ASSUNTO: construção da ponte do Distrito de Conceição do Formoso

DE: Conrado Luciano Baptista // conradovereador@gmail.com

DESTINATÁRIO: Governador do Estado de Minas Gerais
Endereço: Cidade Administrativa, Rodovia Papa João Paulo II, n.º 3777,
bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP n.º 31.630-903. Telefone:
155
Santos Dumont, 9 de Janeiro de 2017.

O Vereador subscrevente, no uso de suas atribuições regimentais, legais
e constitucionais, vem, mui respeitosamente, com cordiais saudações, à
presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 93 do Regimento
Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação: que o Poder
Executivo Estadual repasse recursos ao município de Santos Dumont, para a
construção da ponte de entrada do distrito de Conceição do Formoso.
Durante as fortes chuvas de janeiro de 2016, a ponte de entrada do
distrito caiu, sendo construída provisoriamente uma nova em março de 2016,
pela prefeitura e por munícipes. Importante ressaltar que a estrada da ponte é
municipal.
Acontece que a ponte provisória não comporta veículos pesados, mas
os moradores utilizam ônibus urbanos que passam pela ponte. Além disso,
caminhões de carga passam na ponte diariamente, já que o distrito é caminho
para várias cidades vizinhas.
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Devido a utilização de veículos pesados na ponte provisória, há riscos de
desabamento da mesma, o que é preocupante.
Sendo assim, o Estado de Minas Gerais precisa destinar a Santos
Dumont recursos para a construção de uma ponte definitiva. Segundo os
moradores, profissionais do ramo da construção civil, a construção de uma nova
ponte fica em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
O vereador subscrevente está à disposição para esclarecer qualquer
dúvida, inclusive, se reunir com os representantes do Poder Executivo Estadual,
e aguarda uma resposta por escrito assim que o problema do distrito for
resolvido.
Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.
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