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INDICAÇÃO N° j  3 G /2021.

Indica a Mesa ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimen
tais, seja formulado apelo ao Excelentíssimo Sr. Prefeito do Município, 
Eduardo Honório Carneiro, para que providencie através da Secre
taria Competente, A realizar a aquisição de uma ambulância para 
o PSF do Engenho Ubu.

J U S T I F I C A T I V A .

A pedido das famílias do Engenho fui solicitado a comparecer para 
ouvir relatos dos moradores daquela comunidade, eles em uma reunião com al
gumas famílias, vários chefes de famílias relata o dilema que sofrem na hora que 
o morador ou moradora da comunidade que necessita de um socorro ,quando pre
cisa do SAMU: pois a comunidade do Engenho Ubu fica muito distante da sede 
e também da base do SAMU; devido essa situação muitas famílias sofrem pela 
demora da chegada do SAMU as vezes realizando socorro inadequados por falta 
de uma ambulância disponível para aquela comunidade tendo em vista os exem
plos a seguir: idosos hipertensos,cardíacos, gestantes, e pessoas cadeirantes entre 
outros fatos que a demora pela espera de um socorro tardio ,pode custa vidas por 
tanto mediante ouvir aquela comunidade trago esta indicação a essa casa lem
brando também que com uma ambulância destinada aos cuidados do PSF local 
contribuiria com uma boa redução de demanda para nosso SAMU: além de salvar 
vidas que na hora de uma emergência sabemos que tempo significa vida, conto 
com meus nobres pares pra diminuir a angustia sentida pçtó povo^ngenho Ubú
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na hora de um socorro.

Gabinete do ver: Edson da Farmácia.
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Sala das sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 23 de março de 2021.
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