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INDICAÇÃO Nº:004 /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 sejam adotadas as medidas cabíveis 

visando o retorno do atendimento médico na Comunidade Rural de São 

Pedro. 

 

                                              JUSTIFICATIVA 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que em tempos anteriores havia 

atendimento médico na comunidade rural de São Pedro, estendendo-se à 

comunidade de Grunas. O atendimento era realizado na escola municipal 

localizada na comunidade de São Pedro, espaço público que não se encontra 

em funcionamento nos dias atuais. Com o fechamento da escola, o município 

deixou de disponibilizar os atendimentos médicos naquela localidade, e os 

moradores passaram a ser atendidos na comunidade rural de São José, onde 

há este atendimento.  

Diante da possibilidade de reabertura da escola em São Pedro, os 

moradores solicitam ao Executivo que proceda com as medidas cabíveis 

visando o retorno do atendimento médico na própria comunidade, o que 

propiciará aos usuários do serviço público maior facilidade, conforto, segurança 

e economia na busca por atendimento médico, tendo em vista que não 

precisarão se deslocar da Comunidade de São Pedro à São José para serem 

atendidos. 

Assim sendo, a medida de saúde pública ora indicada consiste em maior 

qualidade de vida aos moradores da comunidade de São Pedro e Grunas, 

merecendo, portanto, ser acolhida e brevemente executada. 

 

Sala das sessões, 15 de março de 2021. 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira - Vereador 
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