
Câmzara Jvlwtícíyaf 6e Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

ExcELENlíssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Ex'. que apos a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB93A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Ampliação da unidade Básica de saúdg do Buritis, nesúe município de
Barreiras-8A".

Justificativa

A lndicaçâo para Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Buritis é
extremamente necessária, visto que a referida Unidade carece de uma sata de
vacina, farmácia, almoxarifado, expurgo, sala de esterilização, banheiro
adaptado para portadores de deficiência e uma recepção para marcação de
consultas.

Ademais, além desses itens serem essenciais para o bom funcionamento da
Unidade, destaca-se também, que uma melhor infraestrutura trará maior
facilidade para população mais excluída da sociedade no acesso aos serviços
públicos de saude existentes no município.

Por estes motivos enaltecidos anteriormente, é que acredito e venho indicar
Ampliação da Unidade de saúde do Buritis, para melhor atendime
populaçâo residente no local.

,-âmara MuniciPal de!grreiras' ur

ra do Fun

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8 1 0 1

é,
Cia:



Câmcnra Jvlurtícíyaf [e Barreíras tsA
CNPJ: 16.25 6.893 /0001 -70

Desse modo, cumpre destacar a importância desta açâo, para melhoria da
infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a
População.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em, 10 de novembro de 2020.

Filho

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br - Ouvidoria: 0800-075-81 01


