
Estado do Pa fa
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 8

ao PoDER Do PoVo A SERV,Co D

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

I

I
I

JUSTIFICATIVA

I

"TA  BARBARA  D0  PARA

9Ou/cool-50--_ -.
APROVADOPORUNANIMIDADEEM:!±/4/£j!

APROvADOpORfrxj2_EMjj_:

I                 Cousiderando  a  grata  satisfapfro  deste  Vereador  e  atendendo  ao  pedido  da  populapao.   Solicito  a   I
i   Constru9fro  do  "PSF"  (Posto  de  Sadde  da  Fam{lia),  com  equipanentos  necessirios  para  atendimeuto  na   ;
i   Comunidade Expedite Ribeiro.   Entretanto, sabe-se que com a cobertura do PSF em diversas micro ireas ha   i
i   uma contribuicfro para a diminuigao do risco eminente de doencas.I                 Percebe-se  que,  de  modo  geral,  o  PSF  e  valorizado  pela  populapao  e  vein  conquistando  avangos   I
I   sighificativos  na atengao basica,  assim  como ten colaborado para a reorganiza9ao do  sistema de  satide no   I
!    Municipio.                                                                                                                                                                                                                 I

i                 Destaca-se, entre os avancos, uma malor facilidade da populacao mais exclulda da sociedade no acesso   i
I   aos  servi9os phblicos de  sadde existentes no municipio,  atraves das Unidades de  Satide da Familia.  0 fato   i
i   dessas  Unidades  se  localizarem  em  pontos  estratectcos  favorece  o  estabelecimento  de  vinculos  com  os   i
;   profissionais do PSF, al6m da possibilidade de realizapao de visitas domiciliares, quando necessdrias.

!consequpe°nrte:S:enste,::t;X::;n£Lteee#°c:o:ieenn°trdeentiio;:edeacsr:uq:te°d:FV:#a=:d:Coarmifa°::gxc£°dit:i
I   Ribeira  para  atendim;nto  da  populapao  residente  na  localidade  e  nas  regi6es  circunvizinhas,  devi-do  as
I   dificuldades dos moradores em buscar atendimento medico na sede deste municipio ou em outra localidade.         I
1'

I                 A realizapao dessa obra beneficial toda a comunidade. Assim, pedimos ao poder Executivo Municipal   :
i   que viabilize o encaninhamento de tal solicitapao, com sentido de melhorar a qunlidade de vida da populapao.    i
i   Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovapao do requerido.

Estas sao as raz5es que requeiro o seguinte:

REQUERIMENT0 N° 017/19
I

I

I

0 Vereador que este subscreve Requer na forma da Lei depois de cumpridas as formalidades   i

i   Regimentals   Deste   Poder   Legislativo,   seja   encaminhado   EXPEDIENTE   INDICATORIO   ao   i
I

!   Excelentissimo  Senhor  Prefeito  Municipal  NILSON  FERREIRA  DOS  SANTOS,  mostrando  a
1'

:   necessidade e depois de tomar conhecimento das justificativas acima expostas da solicitapao,  sejam   ;

!   tomadas  as  devidas  providencias no  sentido  de  executar:  A  Construcao do  Posto  Satide  da Famflia   I

i   (PSF) na comunidade Expedito ribeiro.

Plendrio ``Femando Conceicao

I

I
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