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JUSTIFICATIVA

Nossa solicitação visa proporcionar melhor qualidade no atendimento
médico aos moradores ribeirinhos de nosso município, principalmente
aquelas comunidades que não tem acesso via terrestres, e que são mais

penalizadas.

Os moradores do interior, encontram muita dificuldade para receber
um atendimento médico adequado, como consulta dentre outros, pois
é necessário se deslocar até a sede do município, e muitas das vezes

não conseguem receber esse atendimento.

Com a aquisição dessa unidade de saúde fluvial, a intenção é levar uma
melhor qualidade de atendimento às famílias ribeirinhas, e
consequentemente melhorar a qualidade de vida das famílias.

Senhora Presidenta,

Senhores Vereadores.

Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário que seja
encaminhada cópia deste Requerimento ao Executivo Municipal, que
solicita ao mesmo a Aquisição de uma unidade de saúde fluvial
móvel, para atender as comunidades ribeirinhas de nosso

município.

ASSUNTO: Aquisição de uma unidade de saúde fluvial móvel, para
atender as comunidades ribeirinhas de nosso município.

*      REQUERIMENTO DE N188/2021.
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e Malche
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AlexllÍÊir

Nilzieleição CorrêaBruno Maresma

Assim sendo, esperamos que os nobres colegas aprovem esta matéria,
e que o Executivo Municipal possa viabilizar essa aquisição, para que
possamos prestar melhor atendimento à população do interior do nosso
município.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju/PA, 20 de outubro de 2021
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