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MARIA

DOS

SANTOS

E

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal e à senhora Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a contratação de mais médicos para atender a saúde pública, mais
precisamente das seguintes especialidades: Neurologista, Cirurgião Vascular,
Psiquiatra, Urologista e Dermatologista.
JUSTIFICATIVA
Melhorar o atendimento na área da saúde deve ser a meta de todos
os governantes, lembrando que em todas campanhas eleitorais existe a promessa de
se aplicar mais recursos no setor.
Entendemos que uma das formas de melhorar tal assistência é com a
contratação de mais médicos, principalmente nas especialidades de Neurologia,
Cirurgia Vascular, Psiquiatria, Urologia e Dermatologia, para atender a necessidade
da população. Bons profissionais atendendo no Centro de Saúde, Pronto Socorro
Municipal (casos de emergência), e nos ESFs dos bairros, permitiria aos munícipes
receber assistência gratuita e adequada, sem que necessitassem se deslocar a outros
centros em razão de doenças que poderiam ser tratadas aqui.
Existem muitos pedidos para que essa administração disponibilize
este benefício o quanto antes, em especial à população carente, para que pelo menos
na saúde, que é a situação mais difícil para todos nós, possam ser assistidos a contento,
com a garantia de que todas as especialidades encontrem atendimento em nossa
cidade, exceto para os casos mais greves.
Esperamos portanto, que Vossa Excelência viabilize a contratação
de mais profissionais na área da saúde, colocando-os à disposição dos munícipes, que
merecem contar com este favor numa das áreas mais carentes em todo país.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado MS, 22 de fevereiro de 2021.
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