INDICAÇÃO Nº 25/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
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 Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal, com cópia à Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando gestões no sentido de atender o setor da saúde pública de nosso
Município com as seguintes iniciativas: aquisição de aparelho de Raio X digital
para o Centro Municipal de Saúde "Manoel Rodrigues da Silva";
informatização do sistema de atendimento nos ESFs, com o fornecimento de
senhas e visores para identificação da ordem de chamada; e a construção de
cobertura na parte externa dos ESFs, sendo que enquanto a construção não
aconteça que sejam colocadas tendas na parte externa para abrigar as pessoas.
JUSTIFICATIVA
Apresento nesta oportunidade, três pedidos de
grande relevância e que representa parte dos anseios da comunidade aparecidense, que
tem por objeto melhorar o atendimento prestado na área da saúde pública.
O primeiro diz respeito a necessidade de adquirir
um aparelho de Raio X digital para o Centro Municipal de Saúde, mais conhecido
como "Postão". A falta deste aparelho dificulta o atendimento, uma vez que o paciente
tem que se deslocar até o prédio que abriga a Fesat para realizar o exame solicitado,
causando demora para chegar ao diagnóstico.
O segundo pedido busca agilidade no atendimento
com a sua informatização. Isto possibilita a geração de senhas e visores para
identificação, o que permite aos usuários do serviço saber o andamento das chamadas
para as consultas.
Por fim, estou solicitando a construção de
cobertura na parte externa dos ESFs, com a finalidade de abrigar as pessoas das
intempéries do tempo. É até que todos os ESFs sejam contemplados com a construção,
que sejam colocadas tendas para protegê-los. Espero que tais pedidos sejam atendidos
a bem de toda a comunidade aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 17 de fevereiro de 2021.
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