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ExcELENTÍssrvro sENHoR pRESIDBNTE DA cÂruanl DE vEREADoRES DE

BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regimentais. vem solicitar V.

EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encarninhada ao Exmo. PreÍ'eito Municipal

de Barreiras a seguinte indicação.

Solicito em caráter de urgência que seja providenciado e encaminhado para o PSF

Ruci Rosembeg de Araújo no Bairro Buritis um aparelho de telefone que há

tempos está em falta nesta unidade.

,TWryry
Justificativa

melhor atendimento aos pacientes e a população. pois a fàlta de um

aparelho de telefone rado transtornos tanto aos pacientes que ali recebem atendimento

quanto para os próprios funcionários.

Sendo assim decidir encampar nessa luta em defesa dos direitos desses pacientes. Ante o exposto.

vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta.nossa reivindicação

Sala das Sessões 2l de .lLrlho de 202 l.

Maria Das Graças offiirito Santo

Vereado DtrM
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INDICAÇAO

ExcELENTÍssnuo SENHoR pRESIDENTE DA cÂManq, DE vEREADoRES DE

BARREIRAS- ESTADO DA BAHIA.

A Vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições legais e regirnentais. vem solicitar V,

EX. que após deliberação e aprovação do Plenário, seja encaminhada ao E,xmo. Pret'eito Municipal

de Barreiras a seguinte indicação,

Solicito ao Exmo. Prefeito Municipal em caráter de urgência que seja encaminhado

para o PSF Ruci Rosembeg de Araújo no Bairro Buritis um profissional

responsável pela marcação de exames.

Justificativa

melhor atendimento aos pacientes e garantir cqualirlade de vicla e

atender os anseios da e de todos os pacientcs daqucla unídadc tjc sati.ic. que a tentpos

de marcação estão sendo enviada para o PSF mais próximo ou para a central de marcação o que

tem gerado transtornos aos pacientes.

Sendo assim decidir encanrpar nessa luta em defesa dos direitos desses pacientes. Ante o exposto,

vimos solicitar aquiescência dos nobres pares em apoiar esta nossa reivindicação

Sala das Sessões 2l de .lulho de 2021 .

Maria Das Graças S(p Do Espírito Santo

Vereadoía- DEM
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do

encontra-se sem um


