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!   Senhor presidente,
!   Senhores vereadores
'

1

1

'
JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satisfação  deste  Vereador  e  atendemdo  ao  pedido  da  população.  Solicito  a   1
____.______L__            _______,_:__             _____            _L___J:_____l_                                        1:   Construção  do  "PSF"  Q'osto  de  Saúde  da  Família),  com  equipamentos  necessários  para  atendimento  na   :

11

i   Comunidade Ana Júlia.   Sendo que, este PSF visa dar melhor condições de atendimento as pessoas daquela   i
i   localidade. Haja vista, que para que hoje as pessoas possam realizar suas consultas tem que se deslocarem até   ;

!   a sede do município e muitas das vezes ainda não consegue ser atendidas.                                                                        1

!                 Pelos  motivos  a  cima  exposta,  é  que  solicito  a  constmção,  e  consequentemente  a  implantação  de   :
:.  equipamento  paia  o bom  fiincionamento do  Posto  de  Saúde  da  Família na Comunidade  Ana Júlia  e assim   i

!   poder  dar  um  bom  atendimento  da  população  daquela  localidade  e  das  regiões  adjacentes,   devido  às   i
!   dificuldades dos moradores em buscar atendimento médico na sede deste município ou em outra localidade.    !
1

i   Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido.

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N® 004/21

O vereador que este subscreve Requer na forma da Lei depois de cumpridas as formalidades   :

i   Regimentais   deste    Poder    Legislativo,    seja    encaminhado    o    original    deste    documento    ao   i

11

i   e  depois  de  tomar  conhecimento  das  justificativas  acima  expostas,  sejam  tomadas  as  devidas   i
1,

!   providências  no  sentido  de  executar:  A  Construção  de  um  I'osto  de  Saúde  da  Família  (PSF)  m   !

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MARCUS LEÃO COLARES, mostrando a necessidade

:   Comunidade Ana Júlia.

Plenário "Femando Conceição da Silva", 23 de Fevereiro de 2021.
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