INDICAÇÃO Nº 86/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

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 Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor
Secretário Municipal Saúde, solicitando agilidade na instalação de 04
(quatro) aparelhos de ar condicionado, bem como a manutenção de 02 (dois)
aparelhos de ar condicionado já instalados junto à unidade de Estratégia de
Saúde da Família – ESF da Vila Barbosa, em nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
A unidade de Estratégia de Saúde da Família –
ESF da Vila Barbosa durante vários anos funcionou em imóvel alugado naquele
bairro, sendo que chegou a mudar de endereço, todavia, sempre em prédio
alugado.
Com o passar dos anos foi intensificada a
necessidade de construir prédio próprio, sendo que recursos foram viabilizados
para esta finalidade.
Passados alguns anos, recentemente a
edificação do prédio próprio do ESF da Vila Barbosa foi concluída, sendo que a
sua localização é no loteamento Cidade Nova, ponto este que permite
atendimento a vários bairros das adjacências.
Fui procurado por profissionais que estão
lotados no ESF em questão, os quais alegaram a falta de climatização naquele
espaço. Segundo informações que recebi dois aparelhos de ar condicionados
foram instalados no prédio, porém carecem de serviços de manutenção para que
possam funcionar, e existem quatro novos aparelhos de ar condicionado que
precisam ser instalados.
Entendo que não se trata de serviço oneroso,
haja vista que os aparelhos já estão à disposição, restando apenas a ação da
administração pública, para que seja feita a manutenção e a instalação dos
aparelhos novos, conforme foi explicado acima. Espero que nosso pedido seja
atendido à bem dos servidores e da comunidade atendida no ESF da Vila
Barbosa.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 10 de setembro de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

