INDICAÇÃO Nº 147/2021
AUTOR: VEREADOR HEBERSON GALTER CUSTÓDIO
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 João Henrique Catan,
Deputado Estadual, solicitando a apresentação de emenda parlamentar no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para atender a saúde pública de
Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Esta cidade cresceu consideravelmente nos últimos
anos, embalada pelo desenvolvimento do setor industrial, onde muitas indústrias
se instalaram neste município, fazendo com que muitas famílias escolhessem este
local como destino certo para morar e trabalhar.
Somos sabedores de que o setor da saúde pública
passa por dificuldades em todo o país, e que a camada mais carente da população,
que depende do atendimento do SUS, é a que mais sofre, sendo que os embaraços
vão desde o momento em que se busca o atendimento médico até conseguir os
medicamentos, que anteriormente eram doados conforme o receituário de cada
paciente, sem mencionar outros serviços de alto custo que estão cada vez mais
longe de se obter.
Neste contexto, algumas necessidades prementes
passaram a ser sentidas na área da saúde pública, que constantemente está carente
de veículos, mormente de ambulâncias e profissionais especializados, bem como
de outras melhorias para mais bem atender o setor, que tem ainda o agravante da
pandemia do COVID-19.
Espero que Vossa Excelência envide esforços no
sentido de viabilizar recursos para atender a saúde pública deste Município, que
assiste diariamente a pacientes precisando dos mais diversos tipos de assistência e
não tem como atender de pronto, haja vista que os recursos a serem aplicados no
setor são parcos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 24 de maio de 2021.
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