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INDICAÇÃO Nº: 13006/2017

ASSUNTO: Situação do Distrito de Conceição do Formoso

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

DESTINATÁRIO: Prefeito Municipal de Santos Dumont
Endereço: Praça Cesário Alvim, n.º 2, Centro, Santos Dumont/MG, CEP n.º
36.240-000. Telefone: (32) 3252-7401.

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 Municipal tome providências no distrito de Conceição do Formoso,
em relação às interrupções de energia elétrica, à falta de água por causa da
caixa d’água de volume menor, e à ponte de entrada do distrito que não
comporta o trânsito de veículos pesados, bem como ônibus ou caminhões.
A Companhia Energética de Minas Gerais S.A (CEMIG) realiza inúmeras
interrupções no fornecimento de energia do distrito, e ainda não retorna o
fornecimento rapidamente, ocasionando transtornos em uma comunidade que
depende da agricultura e laticínios. Há reclamação de pequenos produtores
rurais que perdem leites e outros produtos por conta das interrupções.
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Em relação a água, o prefeito da gestão passada diminuiu a capacidade
da caixa d’água, ocasionando problemas no abastecimento aos moradores do
distrito. Sendo assim, uma caixa d’água de tamanho maior ou igual a que já
estava é importante para garantir o direito à água potável, sem interrupção, aos
munícipes daquele distrito.
O prefeito anterior colocou uma caixa d’água de 25 mil litros, sendo que
antes a caixa era de 35 mil litros.
Por fim, sobre a ponte de entrada do distrito, a mesma foi construída
provisoriamente em março de 2016, devido a queda da anterior em janeiro
(chuvas de verão), e não possui estrutura para o trânsito de veículos pesados. É
preciso um trabalho conjunto com outros entes federados para captar recursos
para uma nova ponte.
O vereador subscrevente está à disposição para esclarecer qualquer
dúvida, inclusive, se reunir com os representantes do Poder Executivo, e
aguarda uma resposta por escrito assim que o problema do distrito for
resolvido.
Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.
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