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ExcELENTÍssnao sENHoR pREsIDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂM.q,RA DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exu. que após a deliberação e a aprovação do Plenario, seja encamiúada

ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBOSA DE souzA soBRrNHo a

seguinte indicação:

o A construção de uma Unidade de Saúde na comunidade Arraial da Penha.
jrtiôíê Munícípalde Barreiras - o.
Pl"otocolo no 6&lrusrrFrcArrvA er#_14ü++-ar%;z+

§1fiffi!ffiinA justificativa desta indicação se dá pela necessidade da comunidade rrôrã:ftâYJa 0o Funcionário

dispor de um Posto de Saúde. Os moradores da localidade não dispõem de tal
atendimento tendo que se deslocarem para outras regiões a fim de disporem de

atendimento à saúde, sendo ainda dificultado pela escassez de transporte para os

enfermos.

É de extrema importância ter um posto de saúde onde possa atender a população

residente na localidade bem como das regiões circunviziúas, de forma a não prejudicar

o pleno atendimento dos serviços de saúde do Município.

Àp
Sala das Sessões, em 14 de abril de202l. dia

L

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE

ltl€to Maila C. de Souza Ricardi

Vereadora - AVANTE
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ExcELENTíssrwro SENHoR pRESTDENTE DA cÂruena DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"lnstalação de Posto provisório de testagem diagnóstica para contenção
do coronavírus em prol dos trabalhadores da Feira Municipal,,, neste
município de Barreiras-BA".

Justificativa

Estamos vivemos desde o ano passado uma terrível pandemia que assola o

mundo inteiro e em especial o Brasil. Atualmente Barreiras como o principal

município da região Oeste, também está enfrentando sérios problemas em

decorrência dos efeitos negativos do coronavírus e, por este e outros motívos

venho através desta indicação chamar a atenção para a necessidade de

ampliar o número de testes diários para diagnosticar possíveis casos do

coronavírus. Estes testes serão realizados em ponto estratégico na Feira

Municipal com estrutura montada de forma provisoria (tendas) de tal forma que

venha a beneficiar os trabalhadores daquele estabelecimento, que por conta
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das suas atividades não podem interromper seus serviços. Destaca-se, que o

objetivo da referida iniciativa, é aumentar a eficácia de contenção do novo

coronavírus através da rápida identificação de novos casos e, por conseguinte,

o imediato isotamento daqueles que contraírem esse perigoso vírus.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Munícipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente tndicação.

Sala das SessÕes em, 14 de abril de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza Ricardi
Vereadora-AVANTE

lvete Maria C. de Souza Ricardt

Vereadora -AVANTE
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