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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 931 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação: que o Poder 

Executivo Municipal resolva os problemas das ruas do Loteamento Amaral, no 

Bairro da Glória, e termine a construção da escada de acesso ao loteamento. 

No ano passado, os moradores do Bairro da Glória se juntaram em um 

mutirão a fim de construir uma escada de acesso ao Loteamento Amaral, no 

Bairro da Glória. Como os ônibus não sobem no local, a construção da escada 

facilita o acesso ao loteamento. 

                                                 
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). 

INDICAÇÃO Nº: 13013/2017 

 

ASSUNTO: resolução dos problemas das ruas do Loteamento Amaral, 

Bairro da Glória, e término da escada de acesso ao loteamento 

 

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. 
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É possível verificar que a escada está quase pronta, e precisa ser 

finalizada logo, para que o barranco ao lado da escada não ceda, desperdiçando 

todo o trabalho dos moradores do bairro, que tanto se dedicaram àquela 

construção.  

Os problemas das ruas do loteamento também precisam ser resolvidos 

com urgência, para garantir comodidade e conforto aos moradores da 

localidade. 

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 os problemas do Loteamento 

Amaral forem solucionados. 

Termos em que, atenciosamente, pede deferimento. 


