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ESTADo oe colÁs
PODER LEGISLATIVO
oÀMARA MUNTcTPAL DE ARUANÃ
GABINETE DO PRESIDENTE

Oficio n" 42712019 - GP-SNS

A Sua Excelência o Seúor
HERMANO DE CARVALHO
Secretririo Municipal da Saúde de Aruanã.
Aruanã - Goiás.

Aruanã - Goiás, l8 de março de 2019.
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ASSUNTO: Indicação Vereador Cicero Ônibus

Seúor Prefeito,

Pelo presente encamiúamos a Vossa Excelência indicação Legislativa n" 037, de 13 de
março de 2019, do Vereador Cicero do Ônibus, aprovada por unanimidade na sessão ordiniiria desta
Câmara Municipal, realizada em 13/03/2019, objetivando estudos com a finalidade de contratação de
SEGURANÇAS para atender as unidades de saúde de Aruanã.

Lembramos que a indicação do nobre Vereador Cicero do Ônibus, é uma reivindicação da
população usuiírias e servidores das referidas unidades de saúde, em razÁo dos atuais acontecimentos
e ô terror das redes sociais, que por coincidência ou não, o que se prega por aí, infelizmente vem
ocorrendo, principalmente nos locais de maior aglomeração de pessoas, locais estes escolhidos pela
bandidagem para implantação do terrorismo.

No aguardo da sensibilidade desse Poder Executivo para a importância do que ora foi
indicado pelo ilustre Vereador, reiteramos nossos protestos de consideração.

Respeitosamente,

,í*,k"««t""krí*"
Presidente da Câmara
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VEREADOR CICERO DA COSTA SANTOS
cÍceRo oo oNTBUS

Autor: VEREADOR CICERO DA COSTA SANTOS

A Sua Exceiência o Senhor
SILVANIO NUNES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Aruanã
ARUANÀ-GO.

Senhor Presidente.

Apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, para encaminhamento ao

Prefeito Municipal, Hermano de Carvalho, indicaçào objetivando a conrratação de Seguranças

(Guardas) para as unidades de saúde desta cidade, especialmente para o hospital Municipal.

JustÍfica-se a presente solicitaçào considerando que as referidas unidades de saúde nào

cont^m com êsse serviço nàs periodos diurno: postos de saúde, norumo: hospÍtal. E ÍmprescindÍvel
implantaçâo do referido serviço em razâo, principalmente, da violência que se instalou em nosso

pais, onde a bandidagem procura sempre os locais com maior aglomeração de pessoas para a prarica
inclusive do terrorismo.

GABINETE O VEREADOR CÍCERO DA COSTA SANTOS - CICERO DO ONIBUS,
na Câmara Municipal de Aruanã, Estado de GoÍás, aos 13 de março de 2019.

Ci ta
CÍcero do Ônibus

Vereador
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INDICAÇÀO LEGISLATIVA NA 037/2019
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Gabinete do Prefeito

Ofício n" 058/2019

Aruonõ - GO,25 de morÇo de 2019

Ao Exmo. Sr.

veÍ. SILVANO NUNES DOS SANTOS

MD. Presidente do Cômoro Municipol de Aruonô-GO

Assunto: Resposio oo Ofício 427 /2019 - GP -SNS.

Senhor Presidente,

Com o prozer em cumprimenió-lo, informo que o município

encontro-se com diflculdodes finonceiros e que impossibiiito o controtoçõo de

vigilontes poro ficorem disponíveis nos unidodes de soúde duronte seu

funcionornenÍo.

Sobre o ossunto, foi soliciiodo junto oo Comondo do Polício Militor

em Aruonô-GO o intensificoçõo de oÇões junto oo Hospitol Municipol e Postos de

Soúde.

Ademois, reforÇondo o seguronço nestes locois, inforrnornos que

enconlrom-se instolodos cômeros de monitoromento no hospitol, bem como foi

disponibilizodo um porteiro poÍo fiscolizoçÕo do entrodo e soído do portõo de

ocesso de veículos.

Atenciosomenie,

HERMANO DE CARVAI.HO
Prefelto Municipol

Municipal de Aruanâ

do

Protocolo n.
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