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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO A NECESSIDADE DE 

ADQUIRIR UMA CAMINHONETE DIESEL COMPLETA, COM  DESTINO 

À EQUIPE MÉDICA DO PSF RURAL. 

 

                  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 ser adquirida uma caminhonete diesel completa, para 

atender as necessidades da população, com destino à equipe médica do 

PSF rural. 

 

  Nesta oportunidade, é imperioso mencionar que o 

atendimento médico na zona rural é uma questão muito séria, posto que 

há uma distancia considerável até os assentamentos e até os demais 

locais, sendo imprescindível que o Município obtenha um veículo 

adequado em prol da população.   

 

                  A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser 

humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual 
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merecem especial cuidado. Conquanto, solicitamos que seja dada a 

atenção que o pedido em tela exprime. 

 

                 Não temos dúvidas de que o Poder Executivo Municipal tem 

procurado realizar uma administração que prima, principalmente, pela 

interatividade, respeito e interesse comum com as comunidades, 

princípios fundamentais para o exercício da democracia. 

 

                  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 

treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Geovane de Souza Conceição 

 

 

 
 

 

 

 


