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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 Coronel Davi, Deputado Estadual,
solicitando gestões no sentido de viabilizar recursos para a aquisição de
ambulância equipada para UTI, para atender a saúde pública no município de
Aparecida do Taboado.

JUSTIFICATIVA
Nunca houve tempo em que a saúde pública fosse tão criticada
e prestada com tanta precariedade como nos dias atuais. Assistimos todos os dias
através da mídia cenas chocantes de pacientes que não conseguem receber assistência
médica, sendo que muitos vêm a óbito por falta de atenção neste setor.
Tal situação se agravou com a pandemia do Coranavirus
COVID -19. Em Aparecida do Taboado já vivemos, a triste realidade de quase todos
os municípios brasileiros. Embora esforços tenham sido empreendidos para que nossa
população seja mais bem assistida na área da saúde pública, o setor ainda deixa a
desejar, principalmente quando se trata de situações mais sérias e existe a necessidade
da transferência para outros centros médicos.
Atualmente este município conta com um número insuficiente
de ambulância em reais condições para atender a grande demanda. A população deste
município aumentou consideravelmente nos últimos anos e diuturnamente surgem
casos em que os pacientes têm que ser transportados para outros centros médicos da
região e não há como atender em tempo hábil. Vidas já foram ceifadas nesta situação,
pois, até que se consegue transporte até cidades próximas, pode ser tarde demais.
Por entendermos que existe a necessidade premente de mais
ambulâncias, em especial de uma UTI, para atender a saúde pública de Aparecida do
Taboado, estamos apresentando esta reivindicação, para que Vossa Excelência faça
gestões no sentido de viabilizar os recursos necessários, de forma que nossa população
seja agraciada com este relevante benefício.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 08 de março de 2021.
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