INDICAÇÃO Nº 258/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ e
OUTROS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

CÂMARA

Os Vereadores infra-assinado, de
conformidade com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa
Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo
Senhor Dr. Geraldo Resende, Secretário de Estado de Saúde, solicitando
esforços no sentido de atender o setor da saúde pública do município de
Aparecida do Taboado com as seguintes ações: aumento do repasse para o
custeio na atenção da Alta e Média Complexidade – MAC, e gestões
objetivando manter em funcionamento os leitos de Unidade de Terapia
Intensiva – UTI.
JUSTIFICATIVA
Como se sabe as ações e procedimentos
considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
constituem um importante elenco de responsabilidades, serviços e
procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da
assistência ao cidadão. Atualmente os recursos destinados a este Município para
a manutenção destes serviços são parcos, ao considerar a sua relevância no
contexto da assistência prestada na área da saúde pública, bem como se
comparado aos valores repassados a outros municípios do porte do nosso, que
são muito mais elevados. Daí a razão de estarmos solicitando o aumento do
valor repassado para o custeio das ações da alta e média complexidade.
O segundo pedido diz respeito a necessidade
envidar todos os esforços no sentido de manter em funcionamento os leitos de
Unidade de Terapia Intensiva – UTI de nosso Município. Como é do
conhecimento de Vossa Excelência nos dias atuais a nossa Ala da UTI conta
com dez leitos, os quais foram habilitados durante a pandemia da Covid-19 e,
em razão da diminuição significativa dos casos existe o temor de que tais leitos
sejam desativados, o que seria um grande retrocesso para a nossa saúde pública,
que sempre dependeu de outros centros médicos para assistir a seus pacientes.
Entendemos que pelos menos cinco leitos de UTI devem ser mantidos em
funcionamento, devendo os mesmos serem habilitados para UTI Geral,
atendendo a demanda verificada ao longo dos anos.

Conhecedores do incansável trabalho do nobre
Secretário para que o setor da saúde pública em todo o Estado seja prestado
com excelência, confiamos de que tais pedidos serão analisados com a devida
atenção e atendidos o quanto antes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 04 de outubro de 2021.
Vereadores:

JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
GILBERTO PEREIRA
LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
MÁRCIO GARCIA GALDINO
MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS
VAGNER LOPES MARTINIANO DE AQUINO

