INDICAÇÃO Nº 87/2020
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
tomada de medidas no sentido de que os moradores do bairro São José e da
região central de nossa cidade continuem recebendo atendimento médico junto
ao Centro Municipal de Saúde “Manoel Rodrigues da Silva” – ESF Central, haja
vista que foi transferido para o recém inaugurado ESF do bairro Jardim
Primavera.
JUSTIFICATIVA
No dia 29 de outubro próximo passado ocorreu a
inauguração do ESF Central “José Carrasco”, no Jardim Primavera, em nossa cidade,
cuja edificação já havia sido concluída algum tempo atrás.
Tal fato trouxe satisfação aos moradores daquele
bairro e adjacências, pois aguardavam ansiosos por aquele benefício; todavia, gerou
polêmica para os moradores do bairro São José e da região central de nossa cidade,
haja vista que para estes o atendimento médico foi transferido para o ESF do Jardim
Primavera, aumentando consideravelmente a distância a ser percorrida para receber
assistência na área da saúde.
Aquelas famílias estão descontentes com esta
medida e sem entender a razão de tal mudança. Assim, esperam providências no
sentido de que o atendimento retorne ao Centro Municipal de Saúde – ESF Central,
onde sempre receberam a assistência médica e próximo ao local onde residem.
Daí a razão de estar solicitando a tomada de
medidas urgentes objetivando a normalização desta situação, pois, entendem que não
justifica serem transferido para o ESF do Jardim Primavera, com localização distante
de onde moram
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de novembro de 2020.
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