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JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satisfação  deste  Vereador  e  atendendo

:    eBambu.

REPROVADO  POR EM.JJ_  ;
1

a'
Construção do "PSF" (Posto  de Saúde da Famflia), na locaLidade do -Livrament.o. .com. equiparierio-;
necessários para atendimento. Onde beneficíara as comunidades próximas como, Denpasa, Novo Livramento,

Sabç-se que com a cobemra do PSF em díversas míero áreas há uma contribüção pa[a a dimínuição
:   do risco eminente de doenças.

'
Destaca-se,-entre os avanços, uma maior facílidade da população mais exclu'da da sociedade   !

no acesso aos serviços públicos de saúde existentes no município, através das Unidades de Saúde da Família.    I
i   0 Íàto dessas Unidades se localízarem em pontos estratégicos -favorece o estabe]ecímento de vínculos con;-=;   i

profissionais do PSF, além da possibilidade de realização-de visitas domiciliares, quando necessárias.
Por   estes   motivos   enaltecídos  anterioimente,   é   que   acredito  e   venho   indicar  a  construção,   e

consequentemente,  impiantação  e  funcionamento  de' um 'Posto  de  Saú-de  -dà---Fa:;;ri:i;-na-i];;-a-i?j:Ii-ev'd;   !
Livramento para atendimento da população residente na localidade e nas reriões círcunvizínhas.

Arealizaçãodessaobmbeneficiarátodaacomunídade.AssinLpedimosaoPoderExecutivoMunjcipal
!   que viabilíze o encaminhamento de tàl solicitação, com sentido de me`Iiorar a qualidade de vida da população.    1

_  _  _ ___  ____-_-__ _  -'-_---J--     ,

h-.L_1_   J_    ___J___l_       _   _,._  .J  _i   Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido.

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N° 002/2 i

0 Vereador que este subscreve Requer na foma da Lei depois de cumpridas as fomalidades

!   Regimentais   Deste   Poder   Legislativo,   seja   encaminhado   EXPEDIENTE   INDICATÓRI0   ao   !
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MARCUS LEÃO COLARES, mostrando a necessidade e

depois  de  tomar  conhecimento  das justificativas  acima  expostas  da  solicitação,  sejam  tomadas  as

devidas  providências  no  sentido  de  executar:  A  Consti.ução  do  Posto  Saúde  da  Familia  (PSF)  na

;   I,oca]idade do Livi.amento.

Plenário "Femando Conceição da

MAURO MOSC

Si va", 03 de Março de 202 1 .
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