INDICAÇÃO Nº 123/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal, com cópia a senhora Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de
Saúde, solicitando a inclusão da doação de Vitamina D e Zinco no Kit de
medicamentos para tratamento de Covid-19, para os casos positivados em nosso
Município.
JUSTIFICATIVA
Temos conhecimento de que as pessoas com os
sintomas da Covid-19, após a realização do teste e confirmação da doença recebem a
receita médica, onde constam os medicamentos para combater o vírus. Geralmente
são indicados Azitromicina, Ivermectina, Vitamina D e Zinco, cujos medicamentos
compõem o kit para o tratamento do Covid-19.
Fui procurado por diversas pessoas reclamando
que a saúde pública de nosso município não está doando estes quatro medicamentos,
e que somente a azitromicina e a ivermectina são encontrados na farmácia básica. A
vitamina D e o Zinco têm que ser comprados nas farmácias particulares e a maioria
não tem condições de arcar com tais custos.
Entendo que tais medicamentos devem fazer parte
do Kit a ser doado para o tratamento dos casos positivados, assim como é feito em
outros municípios, que estão fazendo todos os investimentos possíveis para auxiliar
os pacientes com Covid-19.
Espero que Vossa Excelência tome as devidas
providências, no sentido de que todos as pessoas que testarem positivo para o Covid19 recebam de forma graciosa os quatro medicamentos citados (Azitromicina,
Ivermectina, Vitamina D e Zinco), a serem retirados na farmácia básica do Município.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 19 de abril de 2021.
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