REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Estrela Velha
________________________________________________________________________________________________________________

INDICAÇÃO Nº 16/2017.
A vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com as disposições regimentais
vigentes, PROPÕE ao Executivo Municipal através da Secretaria da Saúde que disponibilize veículos
e servidor para prestar plantão, após o horário de expediente dos Postos de Saúde, nos sábados,
domingos e feriado, no Distrito de Vila Itaúba, visando o atendimento de casos de emergência, ou
seja, auxiliando os pacientes na locomoção até o local de atendimento médico mais próximo.
Justificativa:
Partindo do fato de que a saúde é um direito de todos os cidadãos, e de que esse direito
deve ser assegurado também pelo poder público, é perfeitamente compreensível que toda medida
tomada para melhorar essa questão seja levado em conta.
A medida citada é direcionada aos (cidadãos) munícipes que residem em locais de difícil
acesso, e longe da sede do município.
Ora, é de clara compreensão que a doença não escolhe dia, nem hora, e que os postos de
saúde não atendem 24 horas. Há também um fato relevante, a urência necessitada em certos casos,
exemplificando um paciente infartado precisando de oxigênio.
Tomando como base o distrito de Vila Itaúba, o mesmo possui uma extensão territorial
considerável e apresenta muitos lugares de difícil acesso. Embasada nesses fatos, seria viável que
ficasse em Vila Itaúba um veículo disponível para ser usado numa situação de emergência, salientase que existe plantão a saúde de 24 horas, mas em contradição disso, inúmeras vezes aconteceu
que os familiares dos pacientes não conseguiram comunicar-se com o motorista que estava de
plantão, devido ao mau sinal de telefonia existente no local.
Importante ressaltar, que nos casos de o paciente estar precisando com urgência de
atendimento médico, todo minuto torna-se precioso.
Finalizando, solicito atenção especial neste pedido, para que seja disponibilizado um
plantão 24 horas com veículo no Posto de Saúde de Vila Itaúba, para que este, possa deslocar o
paciente até o atendimento médico mais próximo.
Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 13 de
março de 2017.

Lenise Maria Schoendfeld Rodrigues
Vereadora PTB
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