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INDICAÇÃO Nº: 012/2021 

 

Aricanduva – Minas Gerais 

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 

Nobres Colegas, 

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 construção 

de rede de drenagem pluvial urbana, com instalação de bueiros, para o 

escoamento das águas das chuvas que passam pela rua da Saudade, 

localizada no centro de Aricanduva. 

 

                                              JUSTIFICATIVA 

A Indicação ora apresentada se trata de urgente medida de interesse 

público que visa a melhoria da qualidade de vida dos moradores da Rua da 

Saudade e adjacências, uma vez porque a realização de obra visando a 

instalação de rede de drenagem pluvial urbana para escoamento das águas 

das chuvas evitará com que haja o alagamento da via e o consequente 

acúmulo de lama trazida pelas enxurradas.  

Nos períodos de chuva intensa os moradores da Rua da Saudade, bem 

como os pedestres, motociclistas e motoristas que trafegam no local, se 

deparam com o alagamento do referido logradouro, trazendo inúmeros 

transtornos e prejuízos. 

No intuito de solucionar o problema ora relatado, é necessário que o 

Executivo, proceda com a construção de rede de drenagem pluvial urbana, 

com instalação de bueiros, para o escoamento das águas das chuvas que 

passam pela Rua da Saudade. 

Por todo o exposto, visando a melhoria da infraestrutura urbana de 

nosso município e a consequente garantia de mais qualidade de vida aos 
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cidadãos Aricanduvanos, apresento esta indicação, aguardando a acolhida e 

breve execução. 

Sala das sessões, 13 de setembro de 2021. 

 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

Vereador 
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