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MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
GABINETE DO VEREADOR PASTOR AILTON

Indicação n°

_/2021

Autoria; Vereador Pastor Ailton Pedro da Costa

Exmo. Sr.
Ali Mustafá Karfan Neto

Presidente da Câmara Municipal
Itumbiara - GO

Assunto: Posto de saúde do Parque Vale dos Buritis I:

Senhor Presidente,

Após cumprimentos, o signatário do presente, Vereador Pastor Ailton Pedro da
Costa, apresento a V.Exa., nos termos do Regimento Interno desta Casa, a presente
Indicação, a ser encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que possa junto ao

setor competente, viabilizar a construção do posto de saúde do Parque Vale dos Buritis I,
para o qual. segundo informações da população local, já foi destinado o terreno (na rua 76),

e até mesmo a verba para sua edificação. Na oportunidade, que não sendo a construção a
medida para o momento, que seja esclarecido sobre a existência de tal recurso.

JUSTIFICATIVA

Os postos de saúde são fundamentais para atender com mais presteza e precisão as
famílias que residem em zonas periféricas da cidade, em especial aqueles setores
esquecidos e negligenciados por outros gestores.

Certos da responsabilidade e da transparência deste governo, face as informações
prestadas e as demandas apresentadas pelos moradores do Parque Vale dos Buritis I na
Cidade de Itumbiara. existe um terreno que foi destinado a construção do referido posto.
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porém mesmo havendo recursos para tal obra, o mesmo continua sendo um apenas um
sonho para a população local.
Pela presente indicação, almejamos que os trabalhos sejam retomados em relação a

construção deste, ou que como forma de respeito a comunidade, sejam prestados os
devidos esclarecimentos sobre as razões de não estar sendo edificado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbíara, Estado de Goiás, aos 06

dias do mês de abril de 2021.

PjAab -cE
AILTON PEDRO DA COSTA
Vereador
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