CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA DEZOITO, 758 - CENTRO
CNPJ: 05.443.531/0001-72
FONE: (67) 3562-1300

Indicação: 751 / 2018

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o
envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde,
Mara Núbia Soares, solicitando que elaborem um plano de expansão dos serviços de saúde com
previsão de prédios, equipamentos e profissionais nas diversas especialidades necessários para
atendimento da população.
JUSTIFICATIVA
Percebe-se, em nosso município, um crescimento populacional acelerado, especialmente com a
abertura de novos bairros e com a chegada de novos moradores, que estão buscando novas
oportunidades e as encontram em nossa cidade. Neste sentido, os serviços públicos, oferecidos para
garantia da saúde aos cidadãos, não podem ficar estagnados. Vemos que há a necessidade no
aumento do número de profissionais nas diversas áreas da saúde, assim como verificamos a
necessidade de construção de mais espaços físicos como um ESF - Estratégia de Saúde da Família
e outro Centro de Especialidades, especialmente na região do Bairro Esplanada. Ainda, destacamos
que há a necessidade de garantir materiais de expediente e médico-hospitalares para realização
destes atendimentos.
Desta forma, solicito à Secretária de Saúde, a apresentação de um plano de expansão dos serviços
de saúde pública em nossa cidade, com a previsão das demandas apontadas, a fim de que se faça
planejamento dentro do Lei Orçamentaria Anual e dentro da Lei de Diretrizes Orçamentária,
baseando-se no aumento da população, e ainda, para garantir atendimento de qualidade, com
agilidade e mais humanidade aos usuários do sistema público de saúde de Chapadão do Sul.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2018

Anderson Abreu
Vereador(a) - DEM
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