
INDICAÇÃO N° 03/2018

Indica  ao  Senhor  Prefeito  Municipal  que,  através  do  setor  competente,
providencie melhorias essenciais ao Pronto Atendimento de Itapoá, tais como:

1) Construção de muros nas extremidades do terreno;
2) Construção de calçadas na entrada e laterais, com lajotas sextavadas e/ou paver e
organização com sinalização da área de estacionamento;
3)  Divisas  com muretas  das  áreas  de  acessos  aos  locais  públicos,  restritos  para
emergências;
4)  Local  específico  para  entrada  e  saída  de  ambulâncias  pela  via  lateral  (Rua
Camurupim);
5) Local para lavação e assepsia das ambulâncias com sistema de drenagem e local
apropriado e específico de escoamento da água;
6) Construção de acessos emergenciais ao heliponto, sinalização noturna , instalação
de uma biruta (manga de vento) e manutenção da área de segurança para pouso;
7)  Construção  e  ampliação  de  área  coberta  da  entrada  principal,  bem  como  na
entrada de emergência;
8) Construção de rampas no entrada principal (acessibilidade) e emergência;
9) Instalação de lixeiras externas;
10) Jardinagem e arborização na área externa do PA;
11) Contratação de segurança.

 
JUSTIFICATIVA

As  melhorias  são  de  suma  importância  para  a  comunidade,  turistas  e
colaboradores do Pronto Atendimento de Itapoá. Com as citadas melhorias todos os usuários que
frequentam o local terão mais segurança na circulação e acessibilidade do pátio e no PA, tendo uma
melhor  organização  do  local,  tais  benfeitorias  facilitarão o  atendimento  em  geral  e  ao
gerenciamento do Pronto Atendimento. A contratação diária de um segurança se faz necessário para
garantir  a  ordem  e  a  segurança  dos  munícipes  e  servidores  que  precisam  permanecer nas
dependências  do Pronto Atendimento.  Ainda,  salientamos que tais  melhorias  são em caráter  de
emergência.
                                                                                                             Itapoá, 02 de fevereiro de 2018.
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