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INDICAÇÃO 005/2021

Luís Alberto de Souza, vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
Indica o Excelentíssimo Prefeito Municipal, juntamente com a Secretária de Saúde: A
possibilidade de adquirir um veiculo Ambulância 0km de porte/capacidade maior para atender a
área de Saúde do nosso município .

JUSTIFICATIVA
Eu vereador explico que a secretaria de saúde está necessitando com urgência de uma ambulância
de porte/capacidade maior para o transporte de pacientes do município, tendo em vista que algumas
situações que envolvem transporte de pacientes do município deixa desejar, pois não há condições
adequadas e o município não dispõe veículo suficiente que proporciona conforto, como uma
ambulância de porte /capacidade maior. Além de casos onde há necessidade de atendimento em
outro município, o que é bastante comum principalmente emergências médicas, uma ambulância
com equipamentos adequados e um bom funcionamento podem determinar a diferença entre a vida
e a morte de um pacientes. As ambulâncias que temos são pequenas, a maca pequena é um
desconforto para o pacientes que muitas vezes fica até encolhido. Os médicos e enfermeiros não
têm muitas vezes como dar um socorro emergencial durante a transferência do paciente, por motivo
de não ter espaço suficiente dentro das pequenas ambulâncias.
Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal junto com a Secretária de Saúde , que aqui foi sugerido, desde já agradeço.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 19 de Fevereiro de 2021.

Luís Alberto de Souza
Vereador proponente

