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INDICAÇÃO Nº: 003/2022 

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 revitalização, 

através da reforma completa, dos imóveis onde funcionava a Escola 

Municipal da Comunidade Rural de Mutamba e a Escola da Comunidade 

Rural de São Lourenço. 

                                             

JUSTIFICATIVA 

A indicação ora proposta é apresentada em atendimento à solicitação 

formulada por moradores das Comunidades Rurais de Mutamba e São 

Lourenço, tendo em vista que os respectivos prédios públicos onde 

funcionavam as Escolas encontram-se desativados e em abandono, surgindo a 

necessidade de providenciar a recuperação dos citados imóveis, através da 

realização de reforma completa.  

A reforma dos prédios contribuirá de maneira significativa para o bem-

estar social, uma vez porque os imóveis restaurados poderão servir de sede 

para atendimento médico dos moradores, para realização de reuniões diversas 

nas comunidades, além de poder funcionar como local para a associação rural 

reunir seus membros e demais interessados para as deliberações de costume. 

Vale ressaltar que a reforma dos imóveis se traduz em medida de 

evidente interesse público, já que a recuperação da estrutura física contribuirá 

para a conservação de um bem público municipal de grande importância para 

as comunidades. 
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Por todo o exposto, não restam dúvidas de que a proposta que ora se 

indica se traduz em providência de suma relevância, necessitando ser 

brevemente executada. 

Sala das sessões, 16 de maio de 2022. 

 

 

Nivaldo Aparecido Santos 

Vereador 
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