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REQUERIMENTO Nº 022/2016 

 

 

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais e na forma 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja 
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José 
Grijalma Rocha Silva, solicitando a aquisição de um automóvel para atender às 
necessidades do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Município de 
Marco. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14 

de junho de 2016. 

 
ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 

Vereadora 
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Justificativa 

Como meio de auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS, os esforços em prol da aquisição de um 

transporte que esteja à disposição da Instituição, para a realização dos 

deslocamentos do público alvo, principalmente do residente na zona rural, 

tendo em vista o enorme território do Município de Marco, são extremamente 

necessários. 

Esta Vereadora reconhece que a Prefeitura Municipal algumas vezes 

tem disponibilizado veículos para as referidas necessidades, mas que é 

preciso, porém, um carro próprio, e espera que o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito faça-se sensível ao pedido e realize a doação do transporte à 

Instituição. 

A necessidade desse serviço decorre do fato de o Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS tratar de pessoas com transtornos mentais graves e 

severos, substituindo, assim, hospitais psiquiátricos e tendo como maior 

objetivo tratar a saúde mental de forma adequada, oferecendo atendimento à 

população, acompanhamento clínico com profissionais de alta qualidade e a 

reinserção social dos usuários, pelo acesso ao trabalho e lazer, a fim de 

fortalecer os laços familiares e comunitários. 

O veículo automotor será um diferencial na prestação do serviço, visto 

que acelerará o atendimento, desburocratizando o trabalho realizado pelos 

servidores e possibilitando à população o acesso mais rápido aos serviços. 

Assim, visando ao bem da população, rogo a Vossa Excelência, com a 

aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento, para 

que o Poder Executivo local possa agir em prol da população, na resolução do 

referido problema. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14 

de junho de 2016. 

 
ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 

Vereadora 
 


