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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 76/2018

DENOMINA  OFICIALMENTE  A  UNIDADE
ESRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF I
“DOUTOR  NAVARRO”,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município
e legislação em vigor, 

FAÇO  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º.  Fica instituído o nome oficial  da Unidade de Estratégia da
Saúde  da  Família  I,  localizado  no  Bairro  Aparecida  como  “ESF  DOUTOR
NAVARRO”. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

     CLEITON BONADIMAN
         PREFEITO MUNICIPAL
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 76/2018

Nobres Edis:

Ao cumprimenta-los, o executivo Municipal apresenta o Projeto de Lei,
por meio do qual  “DENOMINA OFICIALMENTE UNIDADE DE ESTRATÉGIA
DA  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  DOUTOR  NAVARRO,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

 
O referido projeto de lei reflete o anseio da Comunidade, que vê no

Médico  EDMUNDO  ELIZEU  REÁTEGUI  NAVARRO  um  homem
extraordinário, cidadão seberiense de coração que desde que aqui chegou teve
como missão salvar  vidas,  que pelo  talento  de  suas  mãos,  transforma todo
homem em bonança. Sua alma não se contém diante do desespero de uma
criança ou de um idoso. 

Doutor  Navarro  como  é  conhecido  e  chamado  em  qualquer
circunstância pelos munícipes, ao longo desses anos vem operando milagres,
trazendo  esperança  a  corações  desesperançados,  e  mesmo  com  as  muitas
dificuldades do seu ofício é incansável.

Seu trabalho todos sabemos, tem sido desempenhado por amor ao ser
humano. Altruísta, para ele nunca houve tempo certo para fazer o bem; por
isso, devemos a ele a saúde de uma população. Ele não escolheu os dias para
exercer a sua profissão. Para ele, todo dia é dia de salvar vidas.

Por  isso,  na tentativa de, em nome da comunidade seberiense que
será sempre grata ao nosso querido médico, apresentamos o presente Projeto
de Lei como uma forma de homenageá-lo.

Deste norte, contamos com o apoio e aprovação dos demais pares,
renovamos protestos da mais elevada estima e consideração.

CLEITON BONADIMAN
         PREFEITO MUNICIPAL

2


