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L  REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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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 uma

equipe do programa saúde da família (PSF) para o distrito da telha e da outras

providencias.

JUSTIFICATIVA

É fundamental que se garanta aos Cidadãos um desenvolvimento

saudável, através de um atendimento de saúde que seja digno e de qualidade,

porém para que isso de fato aconteça é necessário que seja ampliado o

atendimento efetivo, chegando às populações de todas as comunidades do

município. A equipe do PSF além de melhorar a qualidade de vida da

população daquela comunidade, também fornecerá melhores condições para a

execução de programas de saúde preventiva e curativa. Pelas razões ora

expostas, como representantes do município nesta Casa. Requeremos do

senhor prefeito constitucional uma equipe do programa saúde da família (PSF)

para o distrito da tela.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade desses cidadãos de terem acesso a um programa de saúde digna

e de qualidade.
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Diante disso formalizamos o pedido de uma equipe do programa saúde

da família (PSF) para o distrito da telha no município de Barra de Santa Rosa-

PB e dá outras providencias.

Saia das Sessões "Ver, EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 16 de Maio de 2017.
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osé Robson Martins

Vereador Proponente

José Ewerton Oliveira Almeida

Vereador Proponente
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