Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena

GABINETE DO VEREADOR NESTOR LOPES

INDICAÇÃO Nº 016/2021
Autoria: Vereador Nestor Lopes.
Senhor Presidente:
O Vereador infra-assinado, na forma do que dispõe a norma regimental,
ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Felício
Laterça, DD. Deputado Federal do Estado do Rio de Janeiro, a sua
indispensável interveniência junto ao Ministério da Saúde, com o escopo de
conseguir a liberação de 10 (dez) APARELHOS RESPIRADORES
MECÂNICOS e 10 (dez) MONITORES, para atendimento ao Hospital
Municipal Basileu Estrela, em Santa Maria Madalena/RJ.
JUSTIFICATIVA:
Os 10 (dez) aparelhos respiradores mecânicos e os 10 (dez) monitores
solicitados, 02 (dois) serão utilizados em transporte de pacientes e os
demais no único nosocômio existente no município de Santa Maria
Madalena, que conta com uma população em torno de 10 mil habitantes,
sendo esse a única opção de oferta de prestação de socorro médico
imediato à população local, razão pela qual, desnecessário dizer sobre a
importância do atendimento dessa nossa reivindicação.
É de se esclarecer que o Hospital Municipal Basileu Estrela é uma unidade
de pequeno porte, dispondo apenas de 04 (quatro) respiradores, sendo 01
(um) de transporte de pacientes, o que acaba se tornando insuficiente ao
atendimento do Centro de Triagem de pacientes acometidos de Covid19,
instalado na referida unidade de saúde, impondo por conseqüência a
necessidade de transferência desses pacientes para outros centros.
Face ao acima exposto, estamos certos de que o Exmo. Senhor Deputado
Federal Felício Laterça, ficará sensível a esta nossa justa reivindicação e,
em nome da população madalenense, procederá com a sua indispensável
interveniência junto ao Ministério da Saúde buscando o pronto atendimento

ao ora solicitado, por tratar-se de providência que muito interessa ao povo
de Santa Maria Madalena.
Por derradeiro, requer o encaminhamento da presente ao Gabinete do
Deputado, em Brasília/DF, e o seu teor seja publicado no Boletim
Informativo do Município de Santa Maria Madalena.
Salão Plenário Tude Portugal, em 12 de fevereiro de 2021.
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