CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
CASA DE LEIS VEREADOR POLYBIO JUSTINO GARCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO Nº 207/2021
AUTORES: VEREADORES GILBERTO PEREIRA, JUCLEBER DA SILVA
QUEIROZ, LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA E JOSÉ CARLOS DA
CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Bia Cavassa,
Deputada Federal por MS, solicitando a viabilização de recursos, através de
emenda parlamentar, para a aquisição de ambulância UTI móvel, para atender
a saúde pública no município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Nunca houve tempo em que a saúde pública fosse
tão necessária em todo o País. A pandemia do Coronavírus (COVID – 19) fez com
que a atenção das autoridades se voltasse para o setor, o que contribui para sanar
necessidades prementes; todavia, a saúde ainda carece de recursos para mais bem
atender a demanda.
Em Aparecida do Taboado já vivemos, a triste
realidade de quase todos os municípios brasileiros. Embora esforços tenham sido
empreendidos para que nossa população seja mais bem assistida na área da saúde
pública, o setor tem deixado a desejar, sendo que a maioria dos pacientes que chegam
às unidades de saúde não encontram o atendimento buscado e, para as situações mais
sérias, é preciso a transferência para outros centros médicos.
Atualmente este município conta com um número
insuficiente de ambulância em reais condições para atender a grande demanda. A
população deste município aumentou consideravelmente nos últimos anos e
diuturnamente surgem casos em que os pacientes têm que ser transportados para
outros centros médicos da região e não há como atender em tempo hábil. Vidas já
foram ceifadas nesta situação, pois, até que se consegue transporte até cidades
próximas, pode ser tarde demais.
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Por entendermos que existe a necessidade premente
de mais ambulâncias para atender a saúde pública de Aparecida do Taboado, estamos
solicitando de Vossa Excelência a destinação de recursos, através de emenda
parlamentar, para a aquisição de ambulância UTI móvel, de forma que nossa
população seja agraciada com este relevante benefício.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 09 de agosto de 2021.
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