INDICAÇÃO Nº 113/2019
AUTORES: VEREADORES JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS e MOYSÉS CHAMA DE
CARVALHO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
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 José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, e
ao Senhor Márcio Garcia Galdino, Secretário Municipal de Saúde, solicitando gestões no
sentido de viabilizar a contratação de mais um profissional da área
de Fonoaudiologia para atender a grande demanda de pacientes deste Município.
JUSTIFICATIVA
Em nosso Município existe uma procura muito grande pelos serviços de
fonoaudiólogo. Como se sabe o fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde, que trabalha os
diferentes aspectos da comunicação humana (linguagem oral e escrita, fala, voz, audição), entre
outras funções. Desenvolve atividades voltadas à promoção da saúde, prevenção, orientação,
avaliação , diagnóstico e terapia.
Constantemente são verificados casos de pacientes que precisam de atendimento e
acompanhamento com profissional da área, mas na busca pela assistência é verificado que o
acesso não é tão simples, haja vista que existe fila de pacientes aguardando tal assistência há
muito tempo. Embora exista uma profissional da área efetivada atendendo em nossa cidade,
devido ao número de pessoas na lista de espera é necessário disponibilizar mais um
fonoaudiólogo para atender toda a demanda.
Como fomos procurados por aqueles que carecem deste tipo de atendimento,
oportunidade em que foi relatada a dificuldade para conseguir consulta com profissional da
área, estamos encaminhando esta indicação, solicitando gestões no sentido de contratar
fonoaudiólogo para atender pacientes deste Município, na rede pública de saúde.
Esperamos que sejam envidados esforços, objetivando atender nossa reivindicação,
em favor da população carente de nosso Município, que precisa de atendimento na área de
fonoaudiologia.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 21 de outubro de 2019.
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