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19/07/2022 16:52:01Senhores Vereadores dina

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, sobre a possiblidade de realizar urn estudo para

de transportes municipais disponibilizados a
populagao o transporte ao INSS para pericias agendadas.
acrescentar nos servigos

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente . Requerimento, tendo em vista a populagao 
necessitada conta com a disponibilidade de transporte gratuito do SUS, quando 
o municipe necessita ir a uma pericia do INSS, ele fica sem esse servigo 
disponibilizado pela Prefeitura, muitas vezes o municipe vai a uma consulta e 
dias apos ele precisa passar por pericia, passando por dificuldades a pessoa 
acaba perdendo seu agendamento, por nao ter meios de chegar ao destine, 
sendo o mesmo tipo de transporte usado pelo SUS para consultas.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 19 de julho de 2022.

IZELDA GONQALVES CASNAUBACINTRA 
Vereadora
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