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ExcElENlíssrtvto SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrrrene DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições Iegais e

regimentais vem requerer a v. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBOSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

" construção de um Dormitório na Unidade de Pronto Atendimento - upA
24H da sanúa Luzia para Médicos, com Banheiro, Ar condicionado e

Geladeira, bem como, a manutenção dos Ar condicionados do local,

nesfe município de Barreiras-8A".
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a realizaçâo de um bom trabalho, principalmente na

área da saúde, é que exista um ambiente de trabalho confortável,

pois os médicos atuam em plantões longos e Iotados. Por este motivo,

necessitam de um dormitório em separado para que possam descansar em

seus intervalos e voltar a atuar de maneira exemplar, devidamente,

descansados.

Atualmente, a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H da Santa Luzia

possui somente um dormitório para todos os funcionários do local, trazendo

dessa forma um ambiente lotado impossibilitando um descanso regular.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em, 28 de setembro de 2021.

Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTísslwro sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂuena

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

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB9SA
DE SOUZA SOBRTNHO a seguinte indicação:

"lnstalação de uma central de Rádio para a Guarda Municipal, neste
município de Barreiras-BA',.

Justificativa

A Central de Rádio no setor da Guarda Municipal servirá de apoio para

melhorar o desenvolvimento do trabatho de Proteção ao patrimônio público,

ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município. A instalação dessa

Central de Rádio facilitará a comunicação entre os guardas de plantão para

atender as ocorrências de forma mais eficaz. Destacamos ainda, a importância

do trabalho da Guarda Municipal dentro do nosso município que há 19 anos

desenvolve um trabalho exemplar de cuidado com o nosso patrimônio e

munícipes.
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Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 30 de setembro de 2021.

lvete Maria Carneiro de Souza
Vereadora-AvANTE
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