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INDICA  A  CHEFE  DO  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  JUNTAMENTE
COM A SECRETARIA DE SAÚDE, A NECESSIDADE DE CONSERTAR
A  FECHADURA  DO  BANHEIRO  DO  PRONTO  ATENDIMENTO
MUNICIPAL,  BEM COMO COLOCAR AR CONDICIONADO NAS
AMBULÂNCIAS QUE AINDA NÃO TEM.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora Mabel de Fátima
Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

A falta de fechadura no banheiro do Pronto atendimento vem causando transtorno e inibindo a privacidade dos
usuários e  também dos servidores deste local.  Por  isso,  solicitamos que seja  consertada ou trocada essa
fechadura, sendo essa uma simples manutenção a ser feita. Além disso, fomos cobrados também por paciente
que utilizou a ambulância sobre a falta de um ar condicionado no veículo. Sobre o ar condicionado, todos hão de
concordar que é inaceitável transportar qualquer tipo de paciente em uma ambulância sem ar condicionado,
principalmente porque moramos em uma região onde o calor é insuportável,  além disso, o paciente a ser
transportado necessita de no mínimo do conforto de um ambiente climatizado.

Isto posto, espero poder contar com o apoio dos Nobres Pares e que o Executivo venha tomar as providências
cabíveis para sanar estas situações.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 28 de agosto de 2020.
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