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INDICAÇÃO Nº:013  /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, através do setor competente da 

Prefeitura Municipal, a construção de lombadas e instalação das 

respectivas placas de sinalização na Rua Opala, bairro Alvorada, nas 

mediações dos números 73 a 81, nesta cidade. 

                                              JUSTIFICATIVA 

A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que moradores da 

Rua Opala tem solicitado a construção de lombadas e a instalação da 

respectiva sinalização no decorrer do citado logradouro, por conviverem com 

um trânsito intenso passando em frente às suas residências, colocando em 

risco as vidas de pedestres, ciclistas e demais condutores de veículos 

automotores que trafegam pela referida via pública. Além disso, a construção 

das lombadas será um meio eficaz para tentar evitar que as águas das 

enxurradas invadam as residências na localidade. 

Diante da situação, em atendendo ao pedido formulado pelos 

moradores, a indicação ora proposta visa buscar autorização do prefeito 

municipal junto ao setor competente da prefeitura municipal para viabilizar a 

construção de lombadas (redutores de velocidade) na Rua Opala, bairro 

Alvorada, nas mediações dos números 73 a 81. 

A construção de lombadas e a respectiva sinalização de trânsito, 

amenizará o problema enfrentado pelos que trafegam no local,  promovendo 

maior segurança aos moradores, pedestres e condutores de veículos 

automotores. 

Por todo o exposto, considerando tratar-se de medida de suma 

relevância, aguardamos a acolhida e execução pelo Poder Executivo. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 2021. 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira - Vereador 
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