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INDICAÇÃO Nº: 002/2022 

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 

pavimentação ou bloqueteamento da rua Cidade Nova, a iniciar próximo 

ao nº 160 se estendendo até o nº 524, bairro Novo Alvorada, neste 

município de Aricanduva. 

                                              JUSTIFICATIVA 

A indicação ora proposta diz respeito à solicitação de moradores da rua 

Cidade Nova que tem questionado acerca da falta de pavimentação do referido 

logradouro, tendo em vista que, segundo informações, o município procedeu 

com a retirada do asfalto para realização de recapeamento, no entanto não 

finalizou o serviço.  

Tal fato tem gerado inúmeros transtornos aos moradores que tem 

reclamado frequentemente. Sendo assim, necessário se faz formalizar o pedido 

junto ao Poder Executivo para que sejam tomadas as providências 

necessárias. 

Considerando o intenso fluxo de veículos que trafegam naquela região, 

bem como o fato de que o bloqueteamento ou a pavimentação da referida rua 

diminuirá consideravelmente a poeira que se acumula na localidade, apresento 

esta indicação e aguardo a breve execução de medida ora proposta. 

 

Sala das sessões, 04 de abril de 2022. 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira  
Vereador 
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