INDICAÇÃO Nº 61/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
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, com cópia à senhora Tatiane Siqueira Melo
Bernardes da Silva, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a colocação de
tendas e bancos na parte externa do Centro de Saúde “Manoel Rodrigues da
Silva” – ESF Central, para abrigar os pacientes que aguardam atendimento, haja
vista que as consultas e alguns exames foram centralizados naquela unidade, em
razão da pandemia do Coronavírus – COVID-19.
JUSTIFICATIVA
O Centro de Saúde, mais conhecido como ESF
Central, não conta com cobertura na parte externa do prédio para abrigar as pessoas
que buscam atendimento horas antes de iniciar o expediente. Nos dias de chuva, frio
e até mesmo o sol trazem transtornos aos pacientes, inclusive às gestantes, justamente
pela falta de um espaço coberto para se abrigarem e bancos para melhor se acomodar.
Com a centralização dos atendimentos de
consultas e alguns exames naquela unidade de saúde, em razão da pandemia, haja
vista que o prédio do hospital municipal, que atualmente abriga a FESAT, ficará
exclusivamente para atender pacientes vítimas da Covid-19, tanto com ala para UTI
quanto para quartos de isolamento hospitalar, tornou-se necessário a adequação da
parte externa do Centro de Saúde, pois é lá que passaram a se concentrar os pacientes
em busca de assistência médica, que até então eram realizadas no Pronto Socorro, com
a comodidade necessária.
Como recebemos várias reclamações neste
sentido, estamos apresentando esta indicação solicitando de Vossa Excelência a
colocação de tendas e bancos, de modo que as pessoas que se dirigem àquela unidade
tenham um local seguro para se abrigar das intempéries do tempo. São medidas
simples, mas que fazem toda a diferença para aqueles que aguardam atendimento no
Centro de Saúde. Espero que este pedido seja atendido o quanto antes, a bem da
comunidade aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 13 de julho de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

