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ExcELENTÍssrrro sENHoR pREsTDENTE DA cÂuana DE
VEREADORES DE BARREIRAS ESTAI»O 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, .IoÃo
BARBosa DE souzA soBRrNHo a seguinte indicação:

"Geladeira adequada para sala de vacinação do posto de saúde
do Dr.Herculano Faria (Bairro Barreirinhas), neste município de
Barreiras-84".

Câmara Municipal de Barreiras

Justificativa

"Esta indicação é indispensável para o posto de saúde, que precisa de uma
nova geladeira, pois a atual é velha e está em péssima condição para
guardar as vacinas. Necessitando assim, do tipo adequado de geladeira que
o Ministério da saúde exige para preservar as vacinas."

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e

também aos Nobres Pares a aprovação da presente Indicação.
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Sala das Sessões em, 0 l aaro de 2022.
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IVETE MARIA CARNEIRO de SOUSA RICARDI

Vereadora-AVANTE
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A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais
vem requerer a V. Exu. que após a deliberação e a aprovação do plenãrio, seja
encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃq.nanposA DE souzA
SOBRINHO a sporrinro inrtirrrã^. uamara MunÍcipal de BarreirasSOBRINHO a seguinte indicação:

ExcEtENTÍssrMo sENHoR PREsTDENTE DA cÂMARA DE vEREADoREs
DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

Protocolo no___"266§

"rmpressora, climatizador, caixa de som com grade e caaeir#iffi'I
recepção do Centro de Marcação Dr,Herculano Faria (Barreirinhas), neste
município de Barreiras-BA'.

Justificativa
"Esta indicação. é indispensável para o Centro de Marcação Dr.Herculano Faria
(Barreirinhas). E necessário a impressora pois a recepcionista está utilizando a do
médico, dificultando e atrasando o trabalho destes. Necessário o climatizador pois o
sol bate na parede fazendo com que o calor permaneça pela maior parte a'o aia.
Necessário a caixa de som com grade na área àa frente paia chamar as senhas dos
pacientes e é necessário mais cadeiras para acomodar maiJpessoas.,,

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto
Nobres Pares a aprovação da presenre Indicação

Sala das Sessões em, 0l_ de Novembro de 2022.
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