
REQUERIMENTO Nº 028/2005 
 

Excelentíssimo Senhor 
Magno Magalhães Pinto 
Presidente da Câmara Municipal 
de Santa Rita do Sapucaí - MG 

 
Existe um bueiro entupido na Rua Antônio Assis Longuinho, que vem 

causando muitos transtornos aos moradores, sobretudo em épocas chuvosas. A 
COPASA diz que a responsabilidade é da Prefeitura e a Prefeitura alega que a 
COPASA é a responsável pelo conserto. 

 
Além disso, no cruzamento dessa mesma Rua Antônio Assis Longuinho 

com a Avenida Frederico de Paula Cunha, um defeito da rua e do calçamento 
ocasiona alagamento, que atinge residências e o estabelecimento comercial 
“Sugismundo”. 

 
Diante do exposto, requeremos informações ao Prefeito Municipal, a 

serem prestadas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 65, XIX, da Lei 
Orgânica Municipal: 

 
1ª. De quem é a responsabilidade para o conserto do bueiro entupido na 

Rua Antônio Assis Longuinho? 
 
2ª. Caso seja da COPASA, qual a atitude que a Prefeitura tomará para 

cobrar providências imediatas da concessionária para o conserto do bueiro 
entupido? 

 
3ª. Qual a providência pode ser tomada para resolver o problema de 

alagamento que ocorre no cruzamento da Rua Antônio Assis Longuinho com a 
Avenida Frederico de Paula Cunha? 

 
Santa Rita do Sapucaí, 25 de abril de 2005. 
 
 

 
Renato Antônio de Martha       Aníbal do Rego de Medeiros Neto                    

Vereador                                                    Vereador 
 
 



 
“Existe um bueiro entupido na Rua Antônio Assis Longuinho, que vem 
causando muitos transtornos aos moradores, sobretudo em épocas 
chuvosas. A COPASA diz que a responsabilidade é da Prefeitura e a 
Prefeitura alega que a COPASA é a responsável pelo conserto. Além 
disso, no cruzamento dessa mesma Rua Antônio Assis Longuinho com a 
Avenida Frederico de Paula Cunha, um defeito da rua e do calçamento 
ocasiona alagamento, que atinge residências e o estabelecimento 
comercial “Sugismundo”. Diante do exposto, requeremos informações 
ao Prefeito Municipal, a serem prestadas no prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 65, XIX, da Lei Orgânica Municipal: 1ª. De quem é a 
responsabilidade para o conserto do bueiro entupido na Rua Antônio 
Assis Longuinho? 2ª. Caso seja da COPASA, qual a atitude que a 
Prefeitura tomará para cobrar providências imediatas da 
concessionária para o conserto do bueiro entupido? 3ª. Qual a 
providência pode ser tomada para resolver o problema de alagamento 
que ocorre no cruzamento da Rua Antônio Assis Longuinho com a 
Avenida Frederico de Paula Cunha?” 
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