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ASSUNTO: a) reforma geral do local onde funciona a base dos Agentes de Saúde e Endemia; 
b) concurso público para os Agentes de Saúde e Endemia; e) Doação ou Construção de 
Terreno para construção da Sede própria dos mesmos. 

O Vereador que subscreve a presente, considerando a relevância das reivindicações 
que recebeu da população do Município, na forma regimental INDICA à Mesa que, após 
ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de 
determinar ao órgão competente a realização para: a) reforma geral do local onde funciona 
a base dos Agentes de Saúde e Endemia; b) concurso público para os Agentes de 
Saúde e Endemia; c) Doação ou Construção de Terreno para construção da Sede 
própria dos mesmos. 

JUSTIFICATIVA 

Nossa indicação atende aos sinceros e justos apelos da população de !tabela e 
usuários dos serviços de atendimento oferecidos por aquela Unidade Básica de Saúde. 

É necessário e urgente uma ação do Poder Executivo para realizar uma reforma 
completa do local onde funciona a base dos agentes de saúde e Endemia, que encontra-se 
em péssimas condições de uso, e precisa de reparo e pinturas; a implantação de 
equipamentos modernos adequadas, oferecerá um bom funcionamento e condições dignas 
para atendimento às demandas da higiene aos funcionários. 

Reiteramos o apelo para que o Chefe do Poder Executivo promova medidas 
necessárias ao atendimento do clamor dos servidores específicos que atuam como Agentes 
Comunitários de Saúde e Combate a Endemias e processo seletivo para suprir vagas 
temporárias disponíveis na estrutura dessa categoria. 

A doação de um terreno para construção da sede do própria dos agente de saúde e 
Endemias necessários às instalações num espaço próprio para atividades para atividades 
dos funcionários, com possível instalação de salas administrativas necessárias às demandas 
um local adequado e assim, o Município economizará com despesas de locação de imóveis 
de terceiros 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, lta la-Ba, 28 de março de 2022. 
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