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Sessão Ordinária: 15/06/2022 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUlt 

Indico ao senhor Prefeito Municipal de Sarapui, juntamente 
com o setor competente desta municipalidade que estude a 
possibilidade de realizar as seguintes manutenções e melhorias a 
respeito ao Posto de Saúde do Bairro Rodeio: 

A) Substituir a maca ou fazer a troca do colchão e do couro que 
reveste a maca; 

B) Realizar a pintura do Posto de Saúde, principalmente na sala de 
atendimento médico; 

C) Substituir a mesa da sala de atendimento médico; 
D) Instalar uma porta na cozinha do Posto de Saúde; 
E) Realizar a manutenção da geladeira que conversa as vacinas; 
F) Desentupir a pia do banheiro; 
G) Realizar a limpeza da fossa; 
H) Adquirir e instalar um computador na sala de atendimento 

médico. 

JUSTIFICATIVA 

Esta indicação se faz necessária, pois o Posto de Saúde do 
Bairro Rodeio há anos vem precisando das referidas manutenções, 
trazendo melhorias e mais conforto aos pacientes e funcionários do 
local. Vale ressaltar que a pintura e a mesa da sala médica se 
encontram em péssimos estados, e com a carência de um computador 
para a sistematização e modernização dos prontuários médicos. Em 
questão de higiene, se faz necessário a instalação de uma porta na 
cozinha para a preservação e cuidado com os alimentos e mantimentos, 
a limpeza da fossa que se encontra cheia e o desentupimento da pia do 
banheiro, que quando ligada a torneira, a água transborda e invade a 
sala odontológica. 

Sala das Sessões 

Em, 13 de junho de 2022.  
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