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ExcELENTíssllvlo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuena DE VEREADoRES DE

BARREIRAS-BAHIA

A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do Plenário, seja

encaminhada ao Exmo sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação.

. ,i'' ' *'\'--'t 
-,l

"solicito ao Prefeito Municipal a qgítratação irffh dos O médicos e

médicas formados pela UFOB - universidade federa! do oeste da Bahia,

para trabalhar não só no combate ao covid-19, mas também em outras
unidades de saúde do nosso Município".

JUSTIFICATIVA:

Defendemos a contratação, se possível de forma imediata, dos médicos formados pela

UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia, uma vez que o momento exige, um

esforço redobrado de todos. Contratar os 29 médicos formados pela UFOB - terá ainda

a vantagem adicional de fortalecer as Universidades do interior que são competentes e

capazes de oferecer profissionais do mais alto gabarito para servir a nossa cidade nosso

estado e até mesmo nosso País.

A formatura dos 29 médicos e médicas é um sopro de esperança uma vez que

poderão trabalhar no combate ao COVID-19 e também nas unidades de saúde do nosso

município ajudando a salvar muitas vidas. Com muita força de vontade todos superaram

as adversidades e concluíram o curso de medicina em um momento em que o Brasil e

a Bahia tanto precisam destes serviços médicos, essenciais agora, em tempos de

pandemia e, também quando tudo voltar à normalidade. "Médicos são sempre

essenciais para preservar a saúde da população"'

por se tratar de algo muito importante que contribuirá na melhoria dos serviços da área

da saúde de nosso Município, solicito aprovação e atendimento urgente nesta indicação'

Câmara Munici

Maria Das Espírito Santo
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