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INDICAÇÃO 139/2021 

De 13/09/2021 

AUTOR VEREADOR: FRANCISCO DE BARROS.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

ampliar o número de servidores do quadro da Vigilância 

Sanitária, no município de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

FRANCISCO DE BARROS, vereador, investido em suas 

atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às for-

malidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da 

realização com a máxima urgência possível, ampliar o 

número de servidores do quadro da Vigilância Sanitária, 

no município de Santa Lúcia. 

Tais medidas são necessárias, para atender rei-

vindicações dos servidores que ali atuam, pois estão com 

déficit de pessoal, sendo que a Vigilância Sanitária é 

de vital importância para o município, e devido à crise 

de saúde que o país vem enfrentando com a pandemia da 

COVID-19, sobrecarregou ainda mais os servidores do setor, 

pois os mesmos atuam em defesa da saúde coletiva, de-

senvolvendo um conjunto de ações integradas e articuladas 

de coordenação, normatização, capacitação, educação, 

informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e 

avaliação, cujo objetivo é impedir que a saúde humana seja 

exposta a riscos. Busca combater as causas dos efeitos 

nocivos gerados em razão de alguma distorção sanitária, 

na produção e na circulação de bens, como também na 

prestação de serviços de interesse à saúde. A Vigilância 

Sanitária está presente na fiscalização de diversos 

serviços prestados, garantindo a higiene e evitando 

riscos à saúde humana.  
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DE BARROS 

    VEREADOR  


