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lIustrfssimoSenhor Superintendente,

Cumprimentando-o
de v.

sa.,

cordialmente, venho atraves deste, solicitar

que tome providencias urgentes com relac;:oo a inoperancia

Companhia

em nosso Municipio,

'"

desta

onde e not6rio a todos, a falta de

ma para com

g~ nossa cidade,
.'

"

onde

0

servic;:o

IlustrfssimoSenhor
Adailson Costa
Superintendente do Copanor
Te6filo Otoni/MG.

I
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CARTA DE REPUDIO

A FALTA

DE ABASTECIMENTO
FELISBURGO/MG.

DE AGUA NO MUNiCiPIO DE

Os MORADORES DO MUNiCiPIO DE FELISBURGO, Estado de Minas Gerais, localizado no Vale
do Jequitinhonha, vem atraves desta carta manifestar 0 nosso total descontentamento com a forma
em que a Empresa COPANOR vem atuando em nosso Municipio,
Ja sao mais de 15 (quinze) dias que nos moradores estamos sofrendo com a falta de agua, coisa
que nunca havia acontecido antes, e por esse motiv~, vimos atraves deste, manifestar a nossa
indignagao com tal fato, sendo que pagamos nossas contas, que nao sao baratas, e merecemos 0
minima de respeito como cidadaos que pagam seus impostos,

o

que aumenta a nossa indignagao, e que quando ligamos no Escritorio local da Companhia, na
grande maioria das vezes, ficamos sem respostas, quando nao somos tratados com maior falta de
educagao por parte de alguns funcionarios (nao sao todos), nos tratando com 0 maior descaso,
como se 0 servigo prestado por essa Companhia fosse feito de graga,
Cumpre frisar que quando essa companhia comegou a atuar em nosso Municipio, ja encontrou tudo
pronto, e os investimentos prometidos na epoca da implantagao sequer foram cumpridos, alem de
danificar todas as nossa ruas, quando fizeram as reformas na rede de esgoto, deixando as mesmas
totalmente esburacadas,
Eo notorio que a agua e item essencial a vida, e sua suspensao ou interrupgao prolongada e FALHA

DA PRESTADORA DO SERVI~O e ate abusivo contra 0 Consumidor, conforme Art, 22 da Codigo
de Defesa do Consumidor, assim podendo afirmar que a interrupgao do servigo de agua e passivel a
restituigao de valor cobrado e nao realizado, ou ainda a anulagao da cobrangas, 0 qual devera ser
analisado.
Pelo que temos conhecimento, e segundo varias informagoes de pessoas que foram ate a nascente
que abastece 0 Municipio, trata-se de falta de manutengao adequada que a Companhia nao tem
feito e nao se preocupa de fazer, Pois durante 0 periodo chuvoso, junto com as enxurradas, desceu
muita areia e terra que estao obstruindo a passagem da agua, impedido que a mesma chega ate aos
reservatorios, fato que ja foi relatado aos funcionarias desta Companhia, que nada fazem para
resolver 0 problema. Alem disso, ja foi cobrado por parte do Poder Publico Municipal, em especial,
do Poder Legislativo, que tal nascente fosse cercada, para poder proteger a nascente, coisa que
tambem nunca foi tomado providencias,
Diante do exposto, solicitamos com maior brevidade possivel, que esta Companhia se digne em
resolver tais problemas, para que a populagao que paga por esse servigo, pare de sofrer,

Felisburgo/MG, 05 de fevereiro de 2018,

Moradores do Municipio de Felisburgo.
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