
INDICAÇÃO N.º 142/2021. 

Autoria: Vereador Marcos Martins de Souza - DEM 

 

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, para que tome providência e 
faça a manutenção da porta de acesso do PSF II 
Geralda Moreira de Cajango (Vila Morena). 

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, Claudinei Singolano, para que tome providência e faça a 
manutenção da porta de acesso do PSF II Geralda Moreira de Cajango (Vila 
Morena). 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes 
Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 30 de agosto de 2021. 
 
 
 
MARCOS MARTINS DE SOUZA                    CARLOS EDUARDO Z. GIRARDELLO 
         VEREADOR – DEM                                               VEREADOR – DEM 
 
 
 
 

CRISTIANA PEREIRA DA SILVA 
VEREADORA - DEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     J U S T I F I C A T I V A 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção 

à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e 

vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à 

população a uma atenção à saúde de qualidade. 

Foram feitas inúmeras reclamações através de contato telefônico, visto 

que os usuários criticaram a estrutura da porta do UBS “Geralda Moreira 

Cajango”, no Bairro Vila Morena, pois a mesma necessita de reforma, 

principalmente na porta de acesso.  

Por se tratar de um local de saúde pública, este vereador solicita à 

Prefeitura Municipal, para que por meio do setor responsável realize a devida 

manutenção o mais rápido possível, deixando o local em boas condições 

estruturais para os munícipes que se utilizam da UBS, e também aos profissionais 

da saúde que prestam serviços na unidade, demonstrando zelo ao patrimônio 

público. 

 
 

Diante do exposto, nessa ênfase solicito o apoio dos nobres edis para 

a aprovação da presente matéria.    

  

Plenário das Deliberações, Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), 
Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, em 30 de agosto de 
2021. 
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