INDICAÇÃO Nº 16/2020
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS 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 José Robson Samara
Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, à senhora Maria Margarida de
Matos, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e
ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando providências no sentido de que
uma escola de nossa cidade seja transformada em Hospital de Campanha,
com uma estrutura de leitos de baixa complexidade e redistribuição de mão
de obra do município para garantir um maior número de profissionais da
saúde para atender as demandas de rotina, para os pacientes de baixa
complexidade, mas que necessitarem de internação, especificamente com
sintomas e diagnostico de COVID-19.
JUSTIFICATIVA
Por todo o País espaços estão sendo transformados em Hospitais de
Campanha para pessoas infectadas com COVID-19. Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo e outros estados, e não é somente capitais, mas também em suas
pequenas cidades do interior.
Nós devemos nos antecipar nas tomadas de decisões para que no
período crítico possamos manter o controle da situação. Por isso é necessário que
a administração decida com o Comitê Municipal de Enfretamento e Prevenção ao
COVID-19, que já foi criado, para que uma escola possa ser transformada em
Hospital de Campanha, com uma estrutura de leitos de baixa complexidade e
redistribuição de mão de obra do município para garantir um maior número de
profissionais da saúde para atender as demandas de rotina. O Objetivo de um
Hospital de Campanha para este período de Pandemia não é funcionar como centro
de consulta, mas sim, será um hospital de retaguarda clínica para os pacientes de
baixa complexidade, m as que necessitarem de internação, especificamente com
sintomas e diagnostico de COVID-19.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS,
06 de abril de 2020.
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