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 Aricanduva, 12 de julho de 2021 

Ofício nº:  003/2021      

Origem: Câmara Municipal de Aricanduva/MG 

Destino: Secretaria Municipal de Obras de Aricanduva  

Assunto: Solicitação 

 

Prezado Senhor Secretário Municipal de Obras, 

A par de respeitosamente cumprimentá-lo, o vereador que a este 

subscreve, no uso de suas atribuições, serve do presente para solicitar de Vossa 

Senhoria a manutenção urgente das estradas das Comunidades de São 

José/São Pedro (na região da Serra), através da realização de patrolamento das 

mesmas. 

Como sabido, compete à administração municipal realizar ações e 

projetos tendentes a manter a qualidade das estradas rurais do município, uma 

vez que muitos cidadãos aricanduvanos residem na zona rural e trafegam 

diariamente pelas estradas para se deslocarem até área urbana do município. 

As estradas rurais compreendem a única via de acesso para diversos 

moradores e, por isso, necessitam ser patroladas e cascalhadas como meio de 

mantê-las em perfeitas condições de uso.  

Especialmente na comunidade São José/São Pedro, na região da Serra, 

observamos a precariedade das estradas que tem se tornado praticamente 

intransitáveis. Por este motivo, o patrolamento das estradas na mencionada 

localidade é medida de caráter urgente que merece ser brevemente executada 

pela Prefeitura.  

Na oportunidade, solicito ainda a manutenção das estradas das demais 

localidades rurais de nosso município, de forma a propiciar maior acessibilidade 

e segurança a todos os moradores da zona rural de Aricanduva. 
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Reiterando o compromisso com a população, e certo de contar com a 

compreensão e atuação desta Secretaria Municipal, apresento protestos de 

estima e elevada consideração. 

 

 

_________________________________ 

Felisberto Santos Oliveira 

Vereador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr,:    

José Carlos Rodrigues dos Santos 

Secretário Municipal de Obras  

Aricanduva-Minas Gerais 


