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INDICAÇÃO Nº: 13010/2017

ASSUNTO: Situação do Posto de saúde da Soledade e pedidos

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 termine a obra do posto de saúde da Soledade e faça uma
rede de esgoto na comunidade, com o objetivo de garantir uma melhor
qualidade de vida aos munícipes da localidade.
Por acreditar que a zona rural é uma importante região para gerar
emprego e renda, e ajudar no desenvolvimento do município, é interesse deste
vereador que as políticas públicas sejam incentivadas na referida comunidade.
Vale lembrar que faltam para terminar a obra: a construção do telhado,
reboco, pintura, piso, azulejo, pia e vaso sanitário.

1

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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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 posto de saúde terminar de ser
construído e a rede de esgoto for instalada.
Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.
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