INDICAÇÃO Nº 62/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ E
OUTROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

CÂMARA

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 senhora Daiane de Souza
Pupin, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a implantação de uma
Agência Transfusional (Banco de Sangue), junto ao prédio público do
Hospital Municipal, atualmente utilizado pela Fundação Estatal de
Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado é uma cidade que busca o seu
pleno desenvolvimento, mas ainda é carente em alguns setores,
especialmente na área da saúde pública, mais precisamente em atendimento
de urgência e emergência.
Sabemos que o sangue tem importância vital para a
vida, e quando se tem a necessidade urgente por parte de um paciente que
necessita receber sangue para poder continuar vivo, é necessário que tenha
no banco de sangue bolsa compatível com a tipagem sanguínea e o fator RH
daquele paciente.
Por sabermos que em nosso município ainda não
contamos com um “banco de sangue” e que o prédio do Hospital Municipal,
após receber ampliação e reforma comporta a sua implantação, estamos
apresentando a presente propositura, na esperança de que a administração
pública municipal faça gestões no sentido de implantar uma Agência
Transfusional em nosso Município, com a finalidade de termos um local
apropriado para o armazenamento, manuseamento e consequentemente
oferecermos aos nossos munícipes mais segurança e agilidade quando
necessitarem de receber sangue, podendo contar com este pronto
atendimento aqui em nosso Município, que atualmente só é possível junto ao
Hemocentro de Paranaíba.

Esperamos que Vossa Excelência analise com
atenção especial este pedido, viabilizando para que o mesmo seja atendido,
oferecendo mais segurança aos pacientes no setor da saúde pública.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 08 de março de 2021.
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