
Estado do Pa fa
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

ao PODER Do PoVo A SERV,Co Do C,DADAo"

I   Senhor presidente,
!   Senhores Vereadores e
I   Senhoras vereadoras.
I

I
I

JUSTIFICATIVA
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Considerando a grata satisfapto desta Vereadora e atendendo ao pedido da populapao.  Solicito   i
I

i   a Reforma Geral e Conclusao da Obra de Ampliapao do Piedio no ``PSF" (Posto de Sadde da Familia),
I..I

i    localizado  no  Balrro  do  Pau  Darco,  sendo  que,  o  mesmo  possui  o  2°  maior  col6gio  eleitoral  do   i
i   municipio e atualmente a Unidade de Sadde se encontra em condic6es que exigem melhorias urgentes   i
I

!   para atender as necessidades da Populapao, tendo em vista que sao indmeros atendimentos realizados   :
i   diariamente. "Estamos Solicitando a Refoma e Conclusao da Obra do PSF, com objetivo de oferecer   I
11

:   conforto e dighidade as familias que precisam de atendimento na unidade".                                                      i
A realizapao dessa obra beneficiari toda a comunidade.  Assim, pedimos ao Poder Executivo   i

i   Municipal que viabilize o encaminhamento de tal solicitapao, com sentido de melhorar a qualidade de
I

i   vida da populapao. Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovacfro do requerido.
Estas sao as raz6es que requeiro o seguinte:

REQUERIMENT0 N° 016/19

I

Requeiro  na  forma  da  Lei  depois de  cumpridas  as formalidades  Regimentais  deste   i
I

I:    Poder  Legislativo.  A  Vereadora  que  este  subscreve  requer  que,  ap6s  dado  ciencia  ao  soberano   :
I.``.I

i   Plenario,   seja  encaminhado  EXPERENTE   INDICATORIO   ao  Excelentissimo   Senhor  Prefeito   I
I

11

i   Municipal NILSON FERREIRA DOS SANTOS, mostrando a necessidade de Viabilizar a Reforma    I
I

I

i   Total e Conclusao da Ampliacao do Pr6dio do PSF (Posto de Sadde da Familia), localizado no   i
I

I   Bairro do pau Darco.

Plenario "Femando Conceigao da Silva",18 de Setembro de 2019.
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