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INDICAÇÃO N° 02/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude a possibilidade de implantar em nosso 
município uma "Unidade Mista de Saúde", para 
ampliação e melhoria dos serviços oferecidos à 
população potinense. 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

Atualmente o nosso município conta apenas com uma única Unidade 
Básica de Saúde, que concentra a maioria dos atendimentos, tendo também o 
apoio das ESF's (Estratégias de Saúde da Família), que ficam responsáveis por 
diversos procedimentos e atendem a população nos respectivos bairros de origem, 
desafogando um pouco o movimento de pacientes à procura que buscam 
atendimento médico. 

Embora a UBS conte com esse importante reforço das ESF's, que 
prestam um trabalho de suma importância, a mesma ainda carece de muitos outros 
serviços e equipamentos, além de salas adequadas para cada tipo de 
procedimento. 

A maioria dos nossos munícipes se deslocam para outras Cidades para 
realizarem os procedimentos dos quais necessitam, o que ocasiona uma série de 
transtornos, como a demora para realização de procedimentos de urgência e 
emergência, onde cada segundo é vital para a preservação da vida, sem contar 
com os gastos, além dos inúmeros constrangimentos que ouvimos de pessoas que 
procuraram atendimento em outras cidades e são desrespeitadas. 

Uma solução viável para o dilema, seria a implantação em nossa cidade 
de uma "Unidade Mista de Saúde", nos moldes daquela implantada na vizinha 
Cidade de Roseira, onde temos um leque de serviços oferecidos à população, com 
realização de exames de Raio-X, assisténcia odontológica e de outras 
especialidades, salas adequadas para internação, dispondo dos serviços de SADT 
básico ou de rotina, entre outros benefícios para a população, facilitando o acesso 
para que os pacientes sejam atendidos em sua própria cidade. 
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Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita, atendido as formalidades 
regimentais, que realize estudos pertinentes visando implantar em nossa cidade de 
uma "Unidade Mista de Saúde", que ofereça mais recursos para melhor atender os 
cidadãos Potinenses. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 07 de Janeiro de 2020 

WILLIAT~t-BIS SANTOS AMARAL 
Vereador — PV 
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