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REQUERIMENTO 2018 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Joel Ferreira Martins 
Presidente da Câmara Municipal de Baldim/MG 
 
 
 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, e, após anuência deste 

Plenário, solicita o envio do presente expediente em caráter de urgência ao Prefeito 
Municipal em exercício e Ofício a Deputada Estadual Ione Pinheiro: 

a reforma da Unidade de Saúde localizada no Povoado Manteiga município de 
Baldim. 

 

JUSTIFICATIVA 
 
A situação do imóvel que atende a comunidade de Manteiga é das mais precárias 
possíveis  conforme comprovado através de visita feita no local esta semana;  
O local encontra-se com paredes e pisos danificados, não possui  móveis, equipamentos, 
vestiários, salas adequadas ao atendimento médico e aos procedimentos realizados pelo 
técnico de enfermagem e ou médico ao paciente; 
O imóvel  de modo geral encontra-se em péssimo estado de conservação, sem nenhuma 
segurança, e desrespeitoso ao cidadão usuário dos serviços ofertados pela Unidade de 
Saúde. 
Ressalto que, várias são às reclamações, queixas do desleixo do órgão competente do 
município sobre a situação apresentada aos pares desta Casa Legislativa e municípes. 
Diante do exposto, solicito aprovação dos nobres colegas Edis deste expediente, e, 
consequentemente, após esta solicitação, a  atual gestão  mova  ações para proporcionar 
um local digno ao atendimento médico do povoado de Manteiga em benefício dos seus 
munícipes , e , na oportunidade, solicito o envio de um Ofício com a cópia deste 
Requerimento a Deputada Ione Pinheiro solicitando uma Emenda Parlamentar cujo 
OBJETO  seja aquisição de recurso financeiro para reforma do imóvel que atende a 
Comunidade de Manteiga município de Baldim. 
Certa da aquiescência desta Colenda Casa ao Requerimento, desde já agradeço. 
 
 

Plenário da Câmara Municipal, 27 de abril de 2018. 
 
 

Dinalva da Piedade Coelho 
Vereadora 

 
 


