INDICAÇÃO Nº 85/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO.
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 Waldemir Moka, Senador da
República por MS, solicitando a apresentação de emenda parlamentar ao
Orçamento da União, destinando recursos para a aquisição de aparelho de Raio
X com reveladora Digital para atender a saúde pública do município de
Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
A saúde pública é uma questão séria em todo o
país. Existem reclamações em todos os setores, sendo que todos aqueles que
dependem de atendimentos especializados, com a realização de exames mais
complexos, são os que mais sofrem, devido ao tempo de espera para conseguir o
atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Até mesmo exames simples como a radiografia
dependem de um bom aparelho para que o paciente tenha um diagnóstico mais
preciso. Podemos afirmar que a Radiologia seguirá sendo um serviço essencial para
a saúde pública. Assim, não participar do processo de inovação tecnológica vivido
pelo setor se apresenta como um grande risco para aqueles que postergam esse
processo de mudança, não apenas tecnológico, mas essencialmente cultural.
Atualmente contamos com a radiografia digital direta, o raios-X são capturados por
uma placa de circuitos sensíveis à radiação que gera uma imagem digital e a envia
ao computador na forma de sinais elétricos. Uma vez no computador, a imagem
pode ser processada, enviada para os profissionais de saúde, armazenadas ou até
mesmo impressas.
Ao solicitar de Vossa Excelência a destinação de
recursos através de emenda parlamentar para a aquisição de aparelho de Raio-X com
reveladora digital para atender a saúde pública do município de Aparecida do
Taboado, o fazemos justamente para aperfeiçoar um serviço que é prestado quase
que diariamente, pois se trata de um exame muito solicitado, mas que não está
atendendo a contento.
Espero que Vossa Excelência envide todos os
esforços para atender esse pedido, que é feito em nome da população aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de setembro de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

