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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA ESTADO

DA PARAÍBA QUE ENVIE UMA EQUIPE MEDICA

DUAS VEZES POR MÊS PARA ATENDER A

POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DO SALGADO DO
SOUTO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA

ROSA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

W  REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e constitucional, que

seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o senhor Jovino Pereira

Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo que envie uma equipe medica duas vezes

por mês para atender a população da comunidade do salgado do Souto no município

de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA:

W

Sabemos da dificuldade que as pessoas desta comunidade passam para

receber atendimento medico, sendo obrigado a se locomover ate o posto de saúde

mais próximo que fica no sitio santa rosa a mais de 20 Km de distancia ou ao posto de

saúde na sede do município que fica a aproximadamente 26 Km de distancia este

percurso causa um desgaste físico e mental muito grande para essas pessoas que ao

chegar no posto ainda precisam enfrentar filas enormes para ser atendido. Por esse

motivo é de fundamental importância que o senhor prefeito envie pelo menos duas

vezes por mês uma equipe medica para atender esses moradores em sua comunidade,

Proporcionando um atendimento medico digno a essa população carente. Evitando

todos esses transtornos que esses moradores passam semanalmente para realizar

procedimentos simples, como; medir a pressão arterial, pegar uma receita para

comprar um remédio ou ate mesmo fazer um consulta.
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Logo, se faz necessário que possamos focar os oihos para resolver este

problema e proporcionar um atendimento digno para todos que necessitam desses

serviços.

Diante disso formalizamos o pedido do envio de uma equipe medica duas vezes

por mês para atender a população da comunidade do salgado do Souto no município

de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras providencias.

Sala das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa/PB, 19 de Abril de 2017.

tLEX-SftVA OLIVEIRA
Vereador Proponente
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