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Solicita gestões e a destinação de
recursos da União visando à aquisição
de uma ambulância tipo UTI Móvel
completa, para atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde de
Jardim.
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Processo:

03180/2022Protocolo:

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 Excelentíssimos Deputados
Federais e Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos
Deputados e Senado Federal, solicitando gestões e a destinação de recursos da União
visando à aquisição de uma ambulância tipo UTI Móvel completa, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim.

Plenário Deputado Júlio Maia, 18 de outubro de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(151/2022)

JUSTIFICATIVA

A ambulância tipo UTI Móvel trata-se de reivindicação formulada por todos os
Vereadores da Câmara Municipal de Jardim, com o objetivo de sanar as dificuldades
hoje enfrentadas pelo setor de saúde, tanto na prestação do socorro médico de
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urgência, como na locomoção dos pacientes em estado grave, bem como no
atendimento àqueles que necessitam de encaminhamento até outros municípios para a
realização de tratamento especializado.

Assim, sendo uma relevante aquisição aos cidadãos, considerando que a grande
maioria que procura pelos serviços públicos de saúde não possuir condições
financeiras para arcar com as despesas com os deslocamentos necessários no socorro
de urgência, ou para receber tratamento médico especializado, o Legislativo Municipal
de Jardim foi unânime em solicitar nosso apoio e intercessão na viabilização da
ambulância tipo UTI Móvel, objetivando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde
daquele município.

Trata-se, portanto, de importante reivindicação, com apelo por seu atendimento, que
levará benefícios imensuráveis aos cidadãos da cidade de Jardim, e considerando a
falta de recursos do município para estes investimentos essenciais na saúde pública,
pedimos a atenção e empenho do Governo do Estado e de nossa Bancada Federal
para que este imprescindível atendimento se concretize.


