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INDICAÇÃO 018 / 2021
AUTOR DA MATÉRIA:

Cleiton Oliveira Ponceano da Silva

Cleiton Oliveira Ponceano da Silva ,vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve,
requer que após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em
epigrafe a seguir :
INDICO ao Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Francisco de Paulo Freitas,a realização de estudos de
viabilidade e posteriormente Construção de um posto médico para atendimento na Cabeceira de
Santana , neste município de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais.

JUSTIFICATIVA
Observei a necessidade da referida construção de um posto de atendimento , uma vez que
atualmente atendimentos médicos são realizados nas igrejas, nas casas paróquias da Comunidade,
nas escolas das Comunidade. É grande a demanda, a população da Cabeceira de Santana é
numerosa. O lugar que atende na Comunidade Nossa Senhora Aparecida é inadequado, meio fora
de mão para atendimento da população da parte superior na Cabeceira. Um lugar adequado seria nas
mediações da propriedade João da Senhora Anita ou no Antonio do Aristides e estes doam lote
para construção. Não é necessário um posto de atendimento grande, mas que tenha sala de espera,
recepção, sala do atendimento médico com privacidade, banheiros completos e uma sala de
curativo. Com a construção de posto de atendimento os benefícios não serão simplesmente, para
os nossos pacientes, mas também para os nossos profissionais, que estarão em ambientes
totalmente salubres e especialmente planejados. Este local será uma macrorregião e poderão
atender não apenas as pessoas que moram no local, mas até mesmo toda Cabeceira de Santana que
tem uma população de aproximadamente de mil habitantes.
Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal, que aqui foi sugerido, agradeço .
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG,15 de Abril de 2021.

Cleiton Oliveira Ponceano da Silva
Vereador proponente

