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liSTADO DO PIAUÍ 
CÃHARA MUNJCfPAL DR SANTA CRUZ DQ PlAnf 

RIJA SQUSA MARTINS, S/N 
CNPJ: 07,096.761/ 0001-38 

CEP 64.SofS•000 - SANTA CRUZ DO PIAUi 

JUSTIFICATIVA 

S•nh°' Pl'Mi~i.. nob- coi.gae, 
CumprimMl.ando Vos.SA!I ,ExceUindas, tenho a satisfação da ancamlnl'lar para 

apreciação e YOlaçã.o por esse Egrégio Poder Legteledvo, o Projeto de Lei n". ~19, 
que trata da denomlna.ção da Unidade Básk:a de Saúde da Cigana (UBS), zona rul'lll, Santa 
Cruz do Piaul, Estado do Piaul . 

lavendo-se em oonsidetação que a oomunielade rural da localldadie C-igane, 
pertenoente ao M uniclpio de SanlS. Cruz do FIia.ai-Pi, reoentemenle fel agraciada com a 
oonstrução de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), dentro dos padrõe& que preconizam o 
SUS com recursos do Governo Federal; 

Outrossim, encontrando a referida UBS tolalmente finaliuda, jé .. 
a,proximllJ1âo tndlRlivé e date d:a sua Inauguração e consequente funclor111mento. 
P"Ol)Ordonenclo oo povo daque111 regillo 008$$0 ao Se,viço Básloo de Saúde, com a 
~slstêncla da Esmtl6gl$ S110de d11 F11míl a e melhor coibertuni populacional pelo programa: 

Com Isso, v imos por melo deste nomear a Unidade Básica da Saúde (UBS) 
Cigana, oficializando-a para: UBS J0111qulm 8~ de Flguaredo (Sr. Joaquim de 
e.tavlo), p!'8$tSndo assim esta tão alogela homenagem, nlo somente a 881B cidadão de 
região, produtor rura~ que fez: morada na ragllo e multo contribuiu pa,a o seu 
desenvolvimento, nl8$ também a toda tamrna e damals moradores da refenda localidade e 
adjacAndas. 

Assim sendo, encaminha-se o ~1.1inte J)fOieto de lei pera a.preciaçAo, volaçlo 
e aprovação de Câmara Municipal de Santa Cruz do Piauí em REGIME OE URGt NCIA, 
esperando contar com a compreendo e apoio doa Nobres colegas à este pleilto: 

MNCIONMll\ & .~ 
Clmara_..,....dio s-aCruz<11>Pleül-PI 

~....!.......J~ =i'~:, 
l!STADO DO l'lAOI 

CÃMARA MlfflJÇJPAL QE SANTA muz DO PIAUI 
RUA SOUSA M.\RTINS. S/H 

CNPJ, 07,096.761/0001•38 
CEP 64..545-000 - SANTA CRUZ DO PIAUf 

-il'R0loU.Ci-'O" 
CllnoQ~$-O...CIO.._..,. 

~-L..J..&J:t =~= 
"CONCEDE TITULO OI: CID AO ÃO 
SNfTACRUZENSE À 81:NtiORA. GLÁUCIA 
ARAWO PORTELA, E DA OUTRAS 
PR.0Vl~CIA$". 

Al. T .AMIR GALDINO DOS SANTOS, VetN<IC>r • cair.ara MUnÍC1P"'I oe 
Santa Cruz do l)iaul, E&tado do PiBul, e demaia Mambrm< daàle l'Odát, oo uà<l de -
alribuiçõM legela, concedidas pela. lei Otgênlca do Município, B1c. 

FAZ. SABER a todos O& li bltantü cio Mun lelpli:) dio Sanla Ciuz dlo Pia ~ 
que a Clmara Municipal, ap,acioo, aprovou, e - promul11& a 51111uinte• Lei. 

M 1° . Fiea ~o a SeMOta Gláuci. .t'11(1Jo Potteia, !)elo,. 
roll,yantes _,,;ç,,,, p,u5tado,, a - Munlcipio, o Til.., de Cidelllll Sarnactumnoe. 

M ~ • R-- ·•~em oonlnltlo, e preson1e Lei anlrl> em 
vigor na dala de oua poollcaçio. 

ESTADO DO PIAUI 
CÃMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PJAUf 

RUA SOUSA MARTINS, S/N 
CNPJ: 07.096.761/0001-38 

CEP 6-J,54:5•000 - SANTA CRUZ l>O PIAUÍ 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente: 

Senhores vereadores, 

SANCIONAOA E •!"Rm,IUI.GAOA 
~a M.unoqpal <!& S ..-a C ruz do P-,u,-J>I 

!im,~ ..E.j_J ~ =~ 
Um Tit.ulo de Cidadão oonstitu i"se na maior homena,gem que um Municlpio 
pode oonoeder a uma pessoa através da Câmara de Vereadores . 

Como vereador, tenho ao longo dos mandatos a mim conferidos pelo 
sagrado direito do voto popular, tentado me conduzir com coerência no 
tocante à concessão dessa honraria para algumas pessoas, que ao chegar 
a nosso Município para prestar algum tipo de serviço, se destaca pela 
nobre atuação no ofício a ele incumbido. 

A senhora GLÁUCIA ARAÚJO PORTELA, secretária Municipal de 
Assistência Social, já há alguns anos presta serviços de grande relevância 
a este município na função de Secretária Municipal de Assistência Social, 
tendo durante todo este tempo zelado pelo bom cumprimento de suas 
funções junto ao público que diariamente procura aquele serviço. 

Na condição de cidadão santa-cruzense, e representante desta população 
como Vereador, tenho sido testemunha do brilhante desempenho da Sr.ª 
Gláuoia Araújo Portela, atuando com seriedade, competência e bons 
préstimos a todos que procuram a SEMAS - Secretaria Municipal de 
Assistência Social, tendo revolucionado de fom,a marcante ·nosso 
Município, nas políticas públicas de Assistência Social, fazendo por 
merecer este reconhecimento por pa.rte do Poder Legislativo Municipal de 
Santa Cruz do Plau l, e em especial deste Vereador autor do Projeto de 
Lei. 

Assim Sendo, conto com a compreensão de vossa excelência e dos 
nobres colegas integrantes deste Poder, para a apreciação e aprovação 
desta. Lei. 

am_,rMlmlôpolcte~aQwdo~ 
-=, __ pro<ldOtm .. UlôOrdiliMo 

Atenciosamente, •ro-«ai..J_QLJ~ '"" u"'-•6t 
'frn H :Jtl ·t 3• r.i·0t'(Ot-_1, 
Prffidffl~ ~ st::".: ✓-~ 

Vereador Altamir Galdino dos Santos. 
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Toda,s noss se lçõ s s guem o mal rigorosos 
p adrões de seg1ur.ança, garant indo a inallterabilidade 
@ a, legitimidade de nossas publ icações, de acordo 

com lnstru o Normativ TCE/P I 003- 18. 


