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ExcELENTíssrruo SENHoR pRESTDENTE DA cÂruana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Ex'. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.. 
INDICAMOS QUE SEJA IMPLANTADO UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇÃO EM HUMANIZAÇÃO SEMESTRALMENTE PARA
SERVIDORES DA SAUDE DO NOSSO MUNICíPIO"

Justificativa

O programa vai conscientizat e capacitar colaboradores da saúde para o
atendimento humanizado, estimulando postura mais profissional e em sintonia
com os padrÕes de excelência.

O acolhimento, a atenção genuína e a empatia são características essenciais no
relacionamento com pacientes e seus familiares. A capacitação possibilitará aos
participantes uma análise de suas vivências profissionais, a humanização pode
ser atingida por meio de reflexÕes e uma delas seria a resposta para uma simples
pergunta, "Enquanto profissional, eu gostaria de ser atendido por outro igual a
mim? Essa é a pergunta que os profissionais deveriam fazer ao atender as
pessoas que necessitam do serviço".

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 12 de abril de 2022.

-ârnara Munici
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ExcELENTíssrvro SENHoR pRESTDENTE DA cÂnnlna DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

..INDICAMOS 
QUE SEJA IMPLANTADO UMA OUVIDORIA E

LEVANTAMENTO DE INDICATIVO DE QUALIDADE DE
ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO "UPA" "

Justificativa

A ouvidoria na administração hospitalar exerce um papel relevante dentro da
organização, proporcionando melhorias em serviços de recepção, enfermagcn"i
e médico de acordo com as necessidades dos usuários. Alem de atuar como
parceira da gestão, possibilita construir açÕes mais estratégicas para a
continuidade da instituição.

Por isso realizamos essa indicação de suma importância para o bem-estar de
todos dos pacientes e seus acompanhantes, a ouvidoria concentra todas as
informações coletadas entre os cidadãos do município. Por meio delas a
administração pública pode analisar e entender quais as açÕes necessárias para
o bem comum da população.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 11 de abril de 2022.
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ExcELENTísslwto SENHoR PRESTDENTE DA cÂruaRa DE vEREADoRES DE

BARRETRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

.. 
INDICAMOS QUE SEJA FEITA COM URGÊNCIA A CAPINA NA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO "UPA" "

Justificativa

lndicamos a CAPINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ,

alguns pacientes e acompanhantes nos procuraram para relatar esse problema,
estive na unidade e vi de perto que o problema é serio e precisa de uma solução
com urgência pois há o aumento de mosquitos e podendo até servir de abrigo
para animais peçonhentos. Por isso realizamos essa indicação de suma
importância para o bem-estar de todos naquela unidade, dos pacientes,
acompanhantes e equipe de trabalho.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 11 de abril de 2022.
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ExcELENTÍsslwto SENHoR pRESIDENTE DA cÂuenl DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora 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:

.. 
INDICAMOS QUE SEJA INCLUIDA UMA NOVA ÁNCA DE ESPERA

NAS DEPENDÊNCIAS DA UPA DE BARREIRAS, COM AREA
COBERTA E BANCOS SUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA
DESTA UNIDADE DE SAUDE. "

Justificativa

Tendo em vista o clima seco e apos fiscalizaçáo onde foram identificadas que as
únicas coberturas disponibilizadas para pacientes que aguardam triagem e
familiares que os acompanham, são dois toldos em lona, já desgastados
solicitamos a construção de uma cobertura para espera na área externá.

Devido a alta demanda muitos familiares aguardam por notícias e pela saída de
seus pacientes na área externa da UPA, onde apenas alguntas cadeiras Jç
plástico são disputadas entre funcionários e pacientes/acompanhantes, por isso
indicamos a melhoria desse local, incluindo bancos de concreto ou longarinas e
uma área com mais sombra, trazendo o mínimo de dignidade para aqueles que
já enfrentam momentos de aflição, e em especial para maior conforto dos
pacientes que aguardam ali para a triagem, pois nesse momento o local não tem
condiçÕes de atender a demanda da população.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 19 de abril de 2022.
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