
 
 

 

   Delfinópolis, 22 de junho de 2020. 

Oficio nº 104/2020 

Assunto: Bairro Morada dos Sonhos. 

 

Prezado Presidente da Câmara Municipal,   

 

O MUNICIPIO DE DELFINÓPOLIS, inscrito no CNPJ 

17.894.064/0001-86, localizado na Praça Manoel Leite Lemos, 115, na cidade de 

Delfinópolis/MG, CEP 37910-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, vem 

mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, esclarecer e solicitar: 

 

1) Como é de conhecimento desta Casa, foram beneficiadas 

no ano de 2016, 300 (trezentas) famílias com a doação de terrenos no bairro Morada 

dos Sonhos. 

2) Ocorre, que os terrenos foram doados no ano de 2016, 

somente com meio fio e sarjeta, faltando as demais infraestruturas necessárias para 

qualquer tipo de loteamento, tais como implantação de rede de água, energia, esgoto, 

entre outros. 

 

3) Durante o período que estou na condução da 

Administração Municipal, o bairro Morada dos Sonhos sempre foi tratado com 

bastante prioridade no meu governo, tanto é verdade, que Vossa Excelência por 

diversas vezes me acompanhou em todas as reivindicações. 

 
4) Para regularizar as doações dos terrenos, o primeiro passo 

nessa Administração foi retificar a área dos lotes e convocar as famílias para 



 
 

 

regularizar suas escrituras, com isso foi possível retificarmos o projeto urbanístico do 

loteamento, que apresentava erros. 

 
5) Após aprovação do projeto urbanístico regularizado, a 

Administração Municipal providenciou o projeto de água, o projeto de esgoto e o 

projeto de energia. 

 
6)  O projeto de água já está devidamente aprovado na 

COPASA, e o custo para sua implantação é de R$ 603.545,35 (seiscentos e três mil 

quinhentos quarenta cinco reais e trinta cinco centavos), conforme planilha em anexo. 

 
7)  Já o projeto de energia elétrica elaborado pela CEMIG, 

para execução da obra do sistema elétrico está avaliado em R$ 401.693,63 

(quatrocentos um mil seiscentos noventa três reais e sessenta três centavos), 

orçamento em anexo. 

 
8) Desta forma, afim de viabilizar o quanto antes as principais 

infraestruturas no local, a Administração Municipal pretende iniciar a implantação do 

projeto de água e também efetuar o pagamento parcelado a CEMIG, para implantar a 

rede de energia elétrica, pois o sistema de água depende do sistema de energia para 

o seu funcionamento. 

 
9) Assim, o Município de Delfinópolis não tem condições de 

iniciar as obras de implantações do sistema de água, sem ajuda financeira desta Casa 

Legislativa, pelo que requer que seja repassado aos cofres públicos da Administração 

a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

 



 
 

 

10) Referido valor será utilizado para aquisição do material 

necessário a implantação do projeto de água, sendo que o Município irá custear a 

mão de obra, maquinário e demais despesas necessárias para a finalização da obra. 

 
11) Ressalto, que durante o meu mandato a Câmara Municipal 

sempre se demonstrou parceira com a Administração para realizar grandes obras e 

juntos podemos atender as 300 (trezentas) famílias do Bairro Morada dos Sonhos, na 

qual aguardam as infraestruturas para construírem as suas moradias. 

 
12)  Diante de todo o exposto, por ser um clamor da população 

local, solicito que Vossa Excelência, que encaminhe o quanto antes a quantia de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) para a implantação do projeto de água. 

 
13) Cordialmente, apresento votos de estima e consideração. 

 
  

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS. 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

Presidente da Câmara Municipal. 

Mauro César de Assis 
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