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Solicita gestões e a viabilização de
recursos da União a serem investidos na
aquisição de aparelhos de
Eletrocardiograma, para serem
instalados nos Postos de Saúde do
Município de Ivinhema.
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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, e aos Representantes de Mato Grosso
do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando gestões e a
viabilização de recursos da União a serem investidos na aquisição de aparelhos de
Eletrocardiograma, para serem instalados nos Postos de Saúde do Município de
Ivinhema.

Plenário Deputado Júlio Maia, 2 de agosto de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(116/2022)

 

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de suprir a carência no setor da saúde em Ivinhema, o Vereador Jair
Donizeti da Silva solicita nossa intercessão junto ao Governo do Estado e nossos
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representantes no Senado Federal e Câmara de Deputados, visando à destinação de
aparelhos de Eletrocardiograma para atender aos pacientes dos Postos de Saúde
daquele município.

Conforme expõe na solicitação apresentada, cinco postos de saúde não possuem o
aparelho e outros dois possuem, mas, quebrados ou desgastados, o que obriga os
pacientes serem transportados até cidades vizinhas para realizarem o exame, que é
fundamental para o diagnóstico de doenças cardíacas.

Considerando a abrangência dos benefícios para o atendimento na área da saúde, um
direito primordial de todo cidadão, e da mesma forma a facilidade do acesso a este
direito ser questão de justiça social, e sem a possibilidade do direcionamento de
verbas por meio de emendas parlamentares neste exercício, as ações conjuntas são
imperativas para a conquista dos aparelhos, que permitirá àquele município prestar os
serviços e a assistência necessária à comunidade, com maior agilidade, qualidade e
conforto.

 

 


