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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESIDENTE DA cÂmana DE vEREADoRES
DE BARRE]RAS ESTADO DA BAHIA.

o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuiçôes legais e

regimentais vem requerer a V. Erf. que apos a deliberaçáo e a aprovação do

PIenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. prefeito Municipal, .loÂo BARB95A
DE SOT ZA SOBRINHO a seguinte indica@:

"Construção de um Posto de Saúde da Famítia no Resden cial Atphaville,
nesÍe município de ,,

de um Posto de Saúde da Família é extremamente
aÉo e vem conquistando avanços significativos na atenção

básica, assim como tem colaborado para a reorganizaçáo do sistema de saúde
no Brasil.

Dentre esses destaca-se, uma maior facilidade da populaçáo mais excluída da
sociedade no a@sso aos serviços públicos de saúde existentes no município,
através das Unidades de Saúde da Família. O fato dessas Unidades se
localizarem em pontos estratégicos favorece o estabelecimento de vínculos com
os profissionais do PSF, além da possibilidade de realizaçâo de visitas
domiciliares, quando necessárias.

Por estes motivos enaltecidos anteriormente, é que acredito e venho indicar a
construçáo, e consequentemente, ímplantação e funcionamento de um posto de
Saúde da Família no Residencial Alphaville, para atendimento da população
residente no local.
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Desse modo, cumpre destacar a importância desta a@, para melhoria da
infraestnÍura da noss€r cidade, ofereoer melhores condições de vida para a
População, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do
local.
Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos Nob,res Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 02 de Junho de
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