
CÂMARA 
Secretaria Geral 

A sua Excelência o Senhor 
Prefeito 
E Sua Senhoria o Senhor 
Secretário de Saúde 

INDICAÇÃO 6 G 

CÂMARA MUNICIPAL 
VITÓRIA DA CONQUISTA 

PROPOSIÇÃO LIDA E APROVADA 
EM 13/02/2019 

irardes
PRESIDENTE 

Indico a Sua Excelência o Senhor Herzen 
Gusmão, Prefeito e a Sua Senhoria o 
Senhor José Raimundo Costa 
Fernanddes, urgência na Reforma do 
Posto de Saúde do Povoado de Oiteiro. 

Herzen Gusmão 

José Raimundo Costa Fernanddes 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que todos os cidadãos têm direiro a uma saúde de qualidade, 
que possibilite uma melhor perspectiva de vida para todos de sua família e 
enfantizando que a prevenção incide em uma taxa menor de doenças com 
menor custo ao poder executivo afirmo que o posto de saúde tem grande 
importância para a comunidade local, pois é onde a população recebe 
atendimento médico, odontológico, medicamentos, apoio de enfermeiros, 
fisioterapeutas, etc. Que vislumbra tal objetivo. 

Nesse contexto, venho solicitar a reforma do Posto de Saúde do Povoado de 
Oiteiro que se encontra abandonado e sem condições de dar suporte a 
população da região com o mínimo de qualidade. Estruturalmente apresenta 
paredes com rachaduras, telhado com grandes goteiras e espaços sem telhas, 
banheiros deteriorados, salas de atendimento sem maquinário compatível com 
as especialidades, e o espaço que pode ser aproveitado para novas salas se 
tornou local para o crescimento de matagal e proliferação de animais 
peçonhentos. 

A reforma trará melhoria e ampliação da saúde e bem estar de forma que tenda 
a toda a população das regiões circuvizinhas e ajude a desafogar as UPA e 
hospitais. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 08 de Fevereiro de 2019 
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