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SUGESTIONO QUE SEJAM DESIGNADOS AGENTES DE SAÚDE  

PARA AS COMUNIDADES DE LAMBARI, BARRA DO PARAÍSO, 

GROTÃO E MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE POXORÉU/MT. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de convocar agentes de saúde para as comunidades de 

Lambari, Barra do Paraíso, Grotão e Mangabeira, neste município, sendo 

que as respectivas comunidades juntas possuem mais que 60 (sessenta) 

famílias. 

 

                   A presente medida justifica-se pela necessidade de agente 

de saúde nas comunidades supracitadas, posto que as comunidades 

necessitam desse importante serviço de atendimento domiciliar que é 

prestado por esse profissional da saúde, o que permite o adequado 

atendimento e o tratamento dos doentes, especialmente idosos com 

dificuldade de locomoção e acesso ao centro urbano. 
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         Logo, a vida e a saúde são os direitos mais elementares do 

ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela 

qual merecem especial cuidado. Conquanto, solicitamos que seja dada a 

atenção que o pedido em tela exprime. 

 

   Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva  

 


