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Santos Dumont, 23 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 a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) reestruture 

pavimentação da Rua Constantino Horta, Bairro Quarto Depósito, com a 

finalidade resolver os problemas de acesso à rua, e facilitar o trânsito de 

pessoas e veículos no local. 

Sabe-se que a COPASA fez algumas intervenções na rua, e devido a 

essas intervenções, a via ficou com alguns problemas, visto que os buracos 

feitos pela Companhia não foram devidamente tapados.  

                                                 
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: 13015/2017 

 

ASSUNTO: reestruturação de pavimentação da Rua Constantino Horta, 

Bairro Quarto Depósito 

 

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

 

DESTINATÁRIO: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 

Endereço: Rua São José, n.º 26, Centro, Santos Dumont/MG, CEP n.º 

36.240-000. Telefone: (32) 3251-3514. 
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O asfalto está danificado, e os buracos que se formaram na rua 

ocasionam inúmeros problemas no trânsito (de veículos principalmente). 

Portanto, é interesse do vereador que subscreve que estes problemas sejam 

resolvidos, a fim de proporcionar melhores condições de vida 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 o problema da rua for resolvido. 

Termos em que, atenciosamente, pede deferimento. 


