CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS GERAL

NOVA AMBULÂNCIA TRAÇÃO 4X4 IRÁ BENEFICIAR
MORADORES DA ZONA RURAL
OUTROS DOIS VEÍCULOS FORAM ADQUIRIDOS PARA O MUNICÍPIO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR
BENEFICIANDO, NOVAMENTE, A SECRETARIA DE SAÚDE E, AINDA, A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E
TURISMO

Publicado em 20/03/2020 às 12:17 (Atualizado em 16/07/2020 às 06:29), postado por Jaqueline Almeida - Imppactmídia, Fonte: Câmara de Iúna

O vereador Darlan Barglini destacou na última reunião da Câmara de Iúna, a aquisição de
uma ambulância tração 4x4 para o município, por meio de Emendar Parlamentar, da
Senadora Rose de Freitas. O veículo irá favorecer moradores da região rural que necessitam de
um transporte adequado para uso em situações de emergência.
Outros dois veículos foram citados pelo vereador para atender as Secretarias de Saúde, Cultura,
Esporte e Turismo. A deputada federal Norma Ayub, por meio de emenda parlamentar, também
estará comtemplando o município com mais dois novos veículos para atender demandas das
duas secretarias. ?É de extrema importância mostrar para os cidadãos essas aquisições
que irão beneficiar nosso município?, disse o vereador.
Ainda durante o uso da Tribuna, o vereador voltou a falar sobre o projeto de Lei nº 21 que trata da
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produtividade dos agentes de endemias e dos agentes de saúde. ?Eu estive estudando esse
projeto conversando com os agentes, se a ideia é que os agentes cumpram com o seu dever
temos outros dispositivos para fazer que isso se cumpra. Não sendo necessário criar aqui uma
nova forma para provar produtividade para que o servidor cumpra com o seu dever de trabalhador e
assim alcançar o piso salarial?, finalizou o vereador.

AUTENTICAÇÃO
5bbf79175bf48e8552feca271ae7134d
https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2020/03/2-nova-ambulancia-tracao-4x4-ira-beneficiar-moradores-da-zona-rural.html

Avenida Presidente Vargas, 124, n.124, Centro, Iúna/ES, 29.390-000
camaraiuna.es.gov.br | contato@camaraiuna.es.gov.br | (28) 3545-1458 | (28) 3545-1996 |

Página 2

