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ExEcEtENTísstwro sENHoR pRESTDENTT oe cÂrueRA DE vEREADoRES DE BARRETRAS,

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. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Que seja feito o Serviço de Ampliação e Reforma do Posto de Saúde Hans Werner,
no Bairro vila Amorim' neste Município"' câmara Municipalde'Batreiras'o'

Aprovacio em sessão do
dia:........, .l ,.,,,..,..1..,....... 

JUSTIFICATIVApOf!.0..o...râ.r.e...ào.c..c..o.aaaar

Protocolo no

Êià'irltiiô'dã'ôâ'ni;ôiiÍrôfhiiiilümÊ,§tôiüe 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 intransitávele sem condiçôes 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 para espaço de
também para criação de área de paisagismo.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há muito tempo sof
da realização deste serviço.
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