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AUTOR: Vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz 

 
Indicam a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - Prefeito, com cópia a senhora Leda Maria 
de Souza Villaça - Secretária Municipal de Saúde, a 
necessidade, oportunidade e conveniência de fazer 
gestão no PSF Distrito de Terra Roxa para reformas 
do prédio: assentar cerâmica, reforma da cozinha, 
implantar consultório odontológico, contratar 
agentes de saúde, adquirir mesa com cadeiras para a 
sala de reuniões, aquisição de 01 balcão para a sala 
da farmácia e dedetização do prédio.   
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, INDICA a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo - 
Prefeito, com cópia a senhora Leda Maria de Souza Villaça - Secretária Municipal de Saúde, 
sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

Esta propositura vem de encontro com a realidade da Unidade de Saúde do Distrito de Terra Roxa 
que requer algumas melhorias significantes especificadas na seguinte ordem: 

• Reforma de todo prédio; assentar cerâmica, reformar cozinha, entre outros; 
• Adquirir mesa com cadeiras para a sala de reuniões; 
• Aquisição de 01 balcão para a sala da farmácia (2,50 mts) de comprimento; 
• Implantar consultório odontológico; 
• Contratar agentes de saúde; 
• Realizar dedetização contra insetos e morcegos. 

Importante dizer que as melhorias solicitadas para a unidade de saúde, propiciara espaço 
agradável e seguro, dando condições ainda melhores aos servidores para o desempenho de suas 
atividades, e também, na oferta de mais serviços da Atenção Básica de Saúde a população do Distrito. 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
Sala das Sessões, 07 de Fevereiro de 2020. 

 
 

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA  ANTÔNIO M. SANCHES 
Vereadores 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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