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: 13008/2017

ASSUNTO: Reparos na Rua Maestro Picão, bairro Vila Esperança

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, 16 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 1 do Regimento
Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação: que o Poder
Executivo Municipal faça os reparos e limpezas necessários na Rua Maestro
Picão, bairro Vila Esperança, com a finalidade de resolver os problemas de
acesso à rua, e facilitar o trânsito de pessoas e veículos no local.
A rua se encontra em péssimo estado; não é calçada, não tem bueiros,
e, em período de chuvas, costuma ficar alagada e escorregadia (devido à grande
quantidade de barro que se forma), dificultando, assim, a passagem de veículos
e dos moradores da região.
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Art. 93. Indicação é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medidas de
interesse público, dispensado o parecer de Comissões Permanentes. (Regimento Interno da
Câmara Municipal).
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É interesse do vereador que subscreve que este problema seja
resolvido, a fim de proporcionar melhores condições de vida aos moradores da
Rua Maestro Picão. Por isso, o vereador subscrevente se coloca à disposição
para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir, podendo se reunir para
discutir o assunto, e aguarda uma resposta por escrito assim que o problema da
rua for resolvido.
Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.
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