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DR. DIOGO CASTILHO - PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente
instrumento, nos termos das normas regimentals desta Camara Municipal, encaminha
a Mesa Diretora, INDICAcAO, enderecada ao Prefeito Municipal, Sr. Alan Aquino Guedes
de Mendonca, corn copia para o Secretario Municipal de Saude, Sr. Waldno Pereira de
Lucena Junior, solicitando melhorias para a Unidade Basica de Saude do Distrito de
Indapolis, em especial quanto:
1. Readequacao da sala da farmacia, para que cumpra os requisitos
exigidos pela Vigilancia Sanitaria;
2. Disponibilizacao de armario para o almoxarifado da unidade, que o atual
esta danificado.

JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhor Secretario, a presente indicacao
faz necessaria tendo em vista o dever de oferecer melhores condicoes no atendimento
a nossa populacao.
A manutencao e uma questao de saude publica, porque representa a seguranca
das pessoas que utilizam diariamente esses espacos, alem disso, e necessario, tambem,
que disponibilizemos ambientes confortaveis para que os servidores municipais possam
exercer suas funcoes laborais corn uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um
Certo da atencao de Vossas Excelencias, aproveito a oportunidade para
apresentar as protestos da minha estima e consideracao.
Plenario "Weimar Gonsalves Torres", 16 de maio de 2022.
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DR. DIOGO CASTILHO - PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente
instrumento, nos termos das normas regimentais desta Camara Municipal, encaminha a Mesa
Diretora, INDICA~AO, enderecada ao Prefeito Municipal, Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonca,
corn copia para o Secretario Municipal de Governo e Gestao Estrategica, Sr. Wellington Henrique
Rocha de Lima e para o Secretario Municipal de Saude, Sr. Waldno Pereira de Lucena Junior,
solicitando que faca a compra de leitos de enfermaria a UTI's infantis para quadros respiratorios
no servico privado, no modelo realizado durante o aumento de casos da COVID-19.

J USTIFICATIVA
Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretarios, a presente indicacao
faz necessaria tendo em vista o dever de oferecer melhores condicoes no atendimento a nossa
populacao.

Corn a chegada do inverno, e comum desencadear um aumento das doencas
respiratorios, corn isso, um grande numero de pacientes tern procurado a rede publica de saude
de Dourados buscando atendimento.
Tendo em vista a superlotacao do Hospital Universitario, que e referencia no
atendimento SUS de pediatric em Dourados, e necessario que o Poder Publico Municipal adquira
leitos de enfermaria e UTI's infantis para quadros respiratorios no servico privado, no modelo
realizado durante o aumento de casos da COVID-19, para suprir a demanda da cidade.
A vida e a saude sao os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da
existencia dos demais direitos, razao pela qual merecem especial cuidado.
Certo da atencao de Vossas Excelencias, aproveito a oportunidade para apresentar
os protestos da minha estima e consideracao.
Plenario "Weimar Gonsalves Torres", 16 de maio de 2022.
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