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ExEcELENTísstruo SENHoR pRESTDENTe on cÂrunRA DE vEREADoRES DE BARREIRAS,

ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja encaminhada
a Exmo. Sr. Municipal a seguinte indicação:

e Reforma do Posto de Saúde Hans Werner,
neste Município." .:r11ôÍô MUniCipal de. BarreiraS - o,

)rotocolo n; J16 _ __
em 19l!9 49 às 09 h'i6

JUSTIFICATIVA

O referido Posto de Saúde que está localizado no Bairro Vila Amorim, oferece
serviços para as comunidades locais e também é o principal polo de atendimento
para os moradores da Zona Rural; que se deslocam para o local com o intuito de
obter os atendimento básicos de saúde. Com grande importância na prestaçÕes de
serviços de saúde pública, o mesmo nunca obteve uma reforma de grandes
magnitudes, ou seja, que realmente trouxe maior comodidade e benefícios ao
ambiente.

Por isso solicitamos avaliação das necessidades que o espaço possui em ser
ampliado com a criação de novas salas de atendimento e uma área de recepção
com maior conforto e espaço para comportar tantas pessoas que ali se dirigem, e
principalmente a necessidade de uma área de espera com cobertura que possa
oferecer abrigo para sol e chuva aqueles que ali ficam à espera da abertura do
posto. No momento a recepção está limitada em extensão de espaço e neste
mesmo espaço se forma as filas para ser feitos os atendimentos e marcaçÕes de
consultas e exames, o que deixa o ambiente intransitável e sem condições algumas
para se fazer com eficiência os primeiros atendimentos. O posto possuiespaço (em
área) suficiente para ampliação, criação de novas salas de atendimentos mais
amplas, espaço para se montar a cobertura paru espaço de espera externo e
também para criação de área de paisagismo.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sofremos com a falta
da realização deste serviço.

Sala das sessões, 19 de Fevereiro

a Sobrinho
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