
  

 CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

  ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

-------------  ------------- 

Rua Tiradentes, nº. 234 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000 Telefax: (33) 35159044 
E-mail: camaramunicipal_aricanduva@yahoo.com.br 

INDICAÇÃO Nº:012 /2021 

Aricanduva – Minas Gerais 

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 

Nobres Colegas, 

Senhor Presidente, 

 

O Vereador que esta subscreve, embasado nas disposições da Lei 

Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA que 

após tramitação regimental e ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao 

Senhor Prefeito Municipal propondo ao Executivo Municipal a realização de 

reparos na iluminação pública, com instalação de lâmpadas de LED, em 

todas as ruas do município de Aricanduva. 

                                              

JUSTIFICATIVA 

A Indicação que ora apresento se justifica pelo fato de que ainda há no 

Município de Aricanduva alguns logradouros que se encontram às escuras em 

razão das condições precárias de postes e lâmpadas instalados.  

A situação tem colocado em risco a segurança das pessoas e veículos 

que circulam pelas vias públicas da cidade. Por isso, a substituição de todas as 

lâmpadas instaladas nas Ruas devem ser realizada com urgência, a fim de 

atender aos anseios dos moradores. 

Ressalta-se que é imprescindível a instalação de sistema de iluminação 

com maior eficiência e qualidade, sendo assim, considerando as evoluções 

tecnológicas e visando maior economia ao município, a indicação é a de que 

sejam instaladas lâmpadas LED na mencionada localidade. 

As lâmpadas de LED geram maior luminosidade ao ambiente e ainda 

proporcionam considerável economia de energia. Além disso, não possuem 

materiais nocivos a saúde ou ao meio ambiente, o que as tornam mais 

sustentáveis. 

Considerando que compete à Administração Pública Municipal a 

realização dos devidos reparos na iluminação pública urbana, e, considerando 

ainda a urgência da demanda ora proposta, formalizo o pedido ao Executivo 
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Municipal para adoção das providências cabíveis, visando propiciar maior 

tranquilidade e segurança aos cidadãos. 

Por todo o exposto, aguardo a acolhida da indicação e sua breve 

execução.   

 

Sala das sessões, 30 de agosto de 2021. 

 

 

Felisberto Santos Oliveira  
Vereador 
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