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SENHOR PRESIDENTE: 
 

O Vereador que este subscreve requer que depois de ouvido o douto Plenário e se aprovado, 
esta Casa solicite ao Excelentíssimo Prefeito Municipal:  

 
REFORMA DE INFRAESTRUTURA E BENFEITORIAS NA BASE DA EQUIPE DE SAÚDE BÁSICA DO SAMU  

 
JUSTIFICATIVA: 

 
É de conhecimento notório e público que estamos vivendo uma pandemia decorrente da 

COVID-19, motivo pelo qual é indispensável à manutenção dos serviços prestados pela Equipe de Saúde 
Básica do SAMU em nosso município. Contúdo, para que esses profissionais da área da saúde possam 
realizar suas atividades com segurança, alegria e disposição são indispensáveis que trenham uma base com 
uma boa infraestrutura, desta forma encaminho este pedido de indicação para sanar os problemas 
alencados pelos profissionais que diariamente se colocam em posição de risco para salvar vidas. Essas 
reformas de infraestrutura seriam:  

 
1. Reforma do banheiro com realização de abertura de ventilação, troca do vaso 

sanitário, colocação de outro vaso sanitário, troca do chuveiro, troca do forro e troca das 
janelas (as que existem estão quebradas); 

 
2. Troca do Forro da sala onde fica a Unidade de Suporte Avançado, haja vista que a 

parede tem divisa com o morgue do hospital onde ficam os corpos dos pacientes que 
formam a óbito por Covid, sendo que o forro é o mesmo de madeira com frestas; 

 
Desse modo, para que possamos disponibilizar aos profissionaias da Equipe de Saúde Básica do SAMU de 
Osório um ambiente seguro e salubre para exercerem suas atividades laborais, conto com o apoio e a 
apreceiação dos Nobres colegas Vereadores.  

 
Sala de sessão em 05 de julho de 2021. 

 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 

 

 


