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ExcELENrisstruo SENHoR PRESIDENTE DA cÂuanl DE vEREADoRES
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador que abaixo subscreve, no uso de

SuaS atribuições legais e

regimentais vem requerer a V. Exa. que apos a deliberação e a aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOÃO BARBOSA
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

árnara Muntct

'corusrRuçÃo DE uM Posro DESAIIDE No
ÍVESTE MUNICíPIO DE BARREIRAS.BA".

A lndicação para Construção de um Posto de Saúde da Família é extremamente
valorizado pela população e vem conquistando avanços significativos na atenção
básica, assim como tem colaborado para a reorganização do sistema de saúde
no Brasil.
Dentre esses destaca-se, uma maior facilidade da população mais excluida da
sociedade no acesso aos serviços publicos de saúde existentes no município,
SE
através das Unidades de Saude da Família. O fato
com
localizarem em pontos estratégicos favorece o
os profissionais do PSF, além da possibilidade de reali
domiciliares, quando necessárias.

Ademais,

o referido Bairro, fica distante do Centro, di

significativa o atendimento Médico, face a dificuldade de d

oEsrÃo
Câmara
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Por estes motivos enaltecidos anteriormente, é que acredi_to e venho indicar a
construção, e consequentemente, implantação e funcionamento de um Posto de
Saúde da Família no Residencial Alphaville, para atendimento da população
residente no local e bairros circunvizinhos.

Desse modo, cumpre destacar a importância desta ação, para melhoria da
infraestrutura da Comunidade em questão, bem como- oferecer 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 Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das SessÕes em,21 de outubro de

Eurico
Eu

Veréâffi?
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