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INDICAÇÃO N° 221/2021
AUTOR:  VEREADOR ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 
ASSUNTO: aquisição de van ou ônibus equipado, para atendimento da Saúde no
Campo -  Unidade Móvel de Saúde

      O Vereador que subscreve a presente, considerando a relevância das
reivindicações que recebeu da população do Município, na forma regimental INDICA
à Mesa que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo
Municipal no sentido de determinar ao órgão competente da Prefeitura Municipal de
Itabela as medidas necessárias para aquisição de van ou ônibus equipado, para
atendimento da Saúde no Campo -  Unidade Móvel de Saúde

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição tem por finalidade a disponibilidade de uma Van ou Ônibus –
Unidade Móvel de Saúde equipado para transportar os profissionais da saúde para
atendimento em geral na Zona Rural. 

A Estratégia Saúde da Família no interior das comunidades rurais de Itabela
poderá ser um novo tipo de assistência à população do Município, onde serão
oferecidas consultas médicas e de enfermagem para mulheres, homens e crianças.

Na unidade móvel, mulheres terão oportunidade de fazer exames preventivos
de câncer ginecológico. O atendimento será por ordem de chegada, e, caso haja
uma grande demanda, serão feitos agendamentos para a próxima data de retorno
da unidade na localidade. O serviço poderá contar com dois consultórios, e a equipe
profissional composta de um médico da família, um enfermeiro, dois auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Entende o autor que o acolhimento aos termos de sua proposição vai permitir
a celeridade em procedimentos e demandas da saúde pública e assim, otimizar os
serviços e elevar o nível de qualidade de vida da população. 
         Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 23 de novembro de
2021.

ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
Vereador


