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ExcELENTtssíuo SENHoR pREsTDENTE DA cÂruaRa DE vEREADoRES

DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deriberação e a aprovação do plenário, seja
encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de um Posto de Saúde no Bairro Barreiras 1, neste
Barreiras - BA".
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Justificativa
A presente indicação se dá pela necessidade do bairro Barreiras 1 dispor de um posto
de SaÚde. Os moradores do bairro não dispõem de tal atendimento tendo que se
deslocarem para outros logradouros da cidade, muitas vezes distantes, a fim de
conseguirem atendimento à saúde, sendo ainda dificultado pela escassez de
transporte para os enfermos.

E de extrema importância que o Barreiras
atender

í

tenha um posto de saúde onde possa

a população residente no bairro, bem como das regrÕes circunvrzrnhas,

de

forma a não prejudicar o pleno atendimento dos serviços de saúde do Município.

A

construção deste posto de saúde em muito vai contribuir para

a

melhoria do

atendimento aos moradores daquele bairro e também vai reduzir o número de pessoas

que se deslocam a outras unidades de saúde do município, a UPA Unidade de
Pronto Atendimento, Hospital Municipal Eurico Dutra e Hospital do Oeste - HO, pois os
atendimentos que não são de urgência e emergência seriam t
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Portanto o Posto de Saúde deverá atender todo o bairro prestando um atendimento de

maneira mais eficaz, beneficiando

e dando uma resposta positiva aos anseios da

população que ali reside.

Sala das Sessões, 24 de Abril de 2019.

DE MELO LACERDA
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