INDICAÇÃO Nº 48/2020
AUTORES: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, ANDREY
MAGNO MENEZES DOS REIS e OUTROS.
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, à senhora Tatiane Siqueira
Melo Bernardes da Silva, Secretária Municipal de Saúde, e à senhora Mara Nilza
da Silva Adriano, Diretora da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do
Taboado – FESAT, solicitando a aquisição de um Tomógrafo, para atender a
demanda da saúde pública do município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos nós, o
setor da saúde pública de nosso Município contava com um aparelho para a realização
de exames de tomografia, porém, o aparelho está desativado e os pacientes que
carecem da realização deste tipo de exame precisam ser levados para Três Lagoas, o
que complica ainda mais a situação, haja vista que para os casos mais graves e
urgentes se faz necessário disponibilizar o transporte.
Tendo em vista que o Município, mais
precisamente a área da saúde pública recebeu recursos federais para alta e média
complexidade, advindos de emendas do Senador da República Nelsinho Trad e da
Deputada Federal Rose Modesto, entendemos que é o momento de fazer a aquisição
de um Tomógrafo, para que nossa população, mormente a mais carente, possa realizar
tal exame junto a nossa unidade hospitalar, sem os incômodos verificados nos dias
atuais.
Assim, estamos encaminhando esta indicação
para que seja viabilizado o quanto antes a aquisição de um aparelho para a realização
de tomografia, de maneira a disponibilizar este benefício a comunidade aparecidense,
que passa por vários transtornos quando são encaminhadas para a realização de exame
desta natureza.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 1º de junho de 2020.
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