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INDICAÇÃO Nº: 001/2022 

 

Aricanduva – Minas Gerais 

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 

Nobres Colegas,  

 

 

Os Vereadores que esta subscrevem, embasados nas disposições da 

Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal, 

INDICAM que após tramitação regimental e ouvido o Plenário, seja 

encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal propondo ao Poder 

Executivo a realização de reforma de todos os imóveis onde estão 

instalados os Postos de Saúde de Aricanduva, seja na zona rural 

(comunidades de Carneiros e Capucho), como na zona urbana do 

município, além da Unidade Básica de Saúde. 

                                             

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação se justifica pela necessidade de executar melhorias 

na estrutura física dos Postos de Saúde e na UBS do município, em busca de 

conforto e atendimento digno aos cidadãos Aricanduvanos e aos servidores 

que trabalham nos respectivos pontos de atendimentos. 

A reforma dos referidos imóveis públicos, além de contribuir de maneira 

significativa para o bem-estar social, configura medida de conservação dos 

bens públicos municipais, tratando-se de proposta de grande importância para 

os usuários dos serviços de atendimento médico. 

Vale ressaltar que a reforma da estrutura física dos imóveis citados se 

traduz em medida de evidente interesse público, tendo em vista que a 

conservação dos espaços evitará a deterioração dos bens, concedendo à 

população amplo acesso às dependências das áreas da saúde do município. 
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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, 29 de agosto de 2022. 

 

 

Fernando Monteiro Santos 

Vereador 

 

 

Geraldo Ap. Santos Paranhos 

Vereador 

 

 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

Nivaldo Aparecido Santos 

Vereador 

 

 

Raimundo Costa Silva 

Vereador

 

 


