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INDICAÇÃO Nº:001/2022 

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 Poder Executivo a realização de 

bloqueteamento ou pavimentação do pátio de transportes e obras do 

município de Aricanduva. 

                                              JUSTIFICATIVA 

A solicitação que ora se apresenta através desta Indicação trata-se de 

medida de investimento e manutenção de imóvel pertencente ao Município de 

Aricanduva, notadamente do local onde se mantem instalado o Pátio de 

transportes e obras.   

Além disso, o bloqueteamento ou pavimentação do Pátio da Prefeitura 

Municipal diminuirá consideravelmente a poeira que se acumula no entorno do 

pátio, principalmente nas residências vizinhas, na sede da Creche, na Escola 

Núcleo e no Posto de Saúde.  

Cumpre esclarecer que o intenso fluxo de veículos que circulam no pátio 

diariamente tem gerado muita poeira que é levada pelo vento  à toda região 

vizinha, o que tem causado inúmeros transtornos aos moradores e aos 

servidores que trabalham na localidade.  

Por todo o exposto, tratando-se de medida de evidente interesse público, 

a indicação ora proposta merece ser brevemente acolhida, motivo pelo qual 

aguardamos a breve execução. 

Sala das sessões, 28 de março de 2022. 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira  
Vereador 
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