Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”

MOÇÃO Nº 224/2019
Manifesta apelo Poder Executivo e
aos setores competentes para que
seja providenciada a aquisição de
mais cadeiras de rodas para o
Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos,
localizado na Rua do Trigo, nº 1005,
Jardim Pérola, a na Unidade de
Pronto Atendimento Dr. Edson Mano
localizado, na Rua Alice Aranha de
Oliveira, 45 - Vila Maria no município
de Santa Bárbara d´Oeste.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
CONSIDERANDO que, este vereador vem recebendo
reclamações de pessoas com dificuldades de locomoção motora que utilizam o
Pronto Socorro Doutor Afonso Ramos e Unidade de Pronto Atendimento Dr.
Edson Mano, informando que os Prontos Socorros não dispõem de uma
quantia suficiente de cadeiras de rodas aos pacientes e que as cadeiras que
estão disponíveis já são bastante antigas, com falta de manutenção, não sendo
suficiente para atender toda a população;
CONSIDERANDO que, os Prontos Socorros Doutor Afonso
Ramos e a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Edson Mano, recebem
diariamente uma imensa quantidade de pacientes, principalmente aqueles que
necessitam utilizar cadeiras de rodas, e como as unidades de pronto
atendimento não dispõe de uma quantia suficiente a unidade não vem suprindo
a necessidades dos pacientes, sendo por muitas vezes preciso tirar pacientes
da cadeira para que outro em caso mais grave possa utilizar.
CONSIDERANDO que, diante da atual situação que usuários da
Rede Publica de Saúde que recebem atendimento nas unidades de pronto
atendimento, vem enfrentando, é necessário que seja feito a aquisição de
novas cadeiras de rodas, para que esses pacientes possam ter atendimento
com qualidade e dar acessibilidade aos que necessitam;
CONSIDERANDO que, é necessário que seja revisto este cenário
por parte da Administração Municipal, para que cada vez mais sejam prestados
aos cidadãos serviços de excelência, principalmente no campo da saúde, onde
a vida é o maior bem.
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CONSIDERANDO por fim, que tal solicitação já foi objeto de
moção protocolada nesta Casa de Leis sob o número 759/2018 de 13/11/2018,
porém sem atendimento até a presente data.

Por todas as razões aqui expostas, nos termos do Capítulo IV do
Título V do Regimento Interno desta Casa de Leis, A CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA D’OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO, Manifesta apelo
ao Prefeito Municipal, e a Secretária Municipal da Saúde quanto à aquisição de
cadeiras de rodas para o Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, localizado na Rua
do Trigo, nº 1005, Jardim Pérola, a na Unidade de Pronto Atendimento Dr.
Edson Mano localizado, na Rua Alice Aranha de Oliveira, 45 - Vila Maria, no
município de Santa Bárbara d´Oeste.
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JESUS VENDEDOR
-Vereador / Vice Presidente-

