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INDICA A NECESSIDADE DE SEREM REALIZADOS EXAMES, 

APLICAÇÃO DE VACINAS NO PSF DO DISTRITO DE ALTO 

COITÉ, 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, 

com cópia à Secretária de saúde, mostrando-lhe a necessidade 

acima mencionada. 

 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em 

consideração a necessidade de proceder à de exames, aplicação de 

vacinas no Posto de Saúde do Distrito de Alto Coité, com a 

finalidade de evitar que a população que reside naquela localidade 

necessite se deslocar até a sede do Município de Poxoréu. 

 

  É imperioso mencionar, Nobres Parlamentares, que 

muitas pessoas idosas possuem grande dificuldade ter que se 

dirigir à sede do Município para realizar certos exames de saúde. 
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Logo, é nosso dever facilitar a vida da população, notadamente, 

quando se refere à saúde pública.   

 

  Ademais, seria de suma importância que o PSF do 

Distrito de Poxoréu realizasse, pelo menos em dias alternados, a 

prestação de tais serviços à população, ante o principio da 

Isonomia e o principio da Igualdade, é imprescindível que a 

comunidade do Distrito de Poxoréu tenha acesso a tais serviços. 

 

É notório que o direito à saúde está expresso na nossa 

Carta Magna de 1988, sendo um dos direitos mais elementares do 

ser humano e, por conseguinte, merece melhor cuidado. 

 

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 quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezenove. 

 

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  

“Dr. Carlinhos Valim” 

 


