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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, respeitadas às disposições regimentais
e após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. André Puccinelli, com cópia ao Secretário
de Estado de Saúde em exercício, Antônio Lastória, solicitando a liberação de recursos
para a completa reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Montese, Município
de Itaporã-MS, atendendo pleito do Poder Legislativo Municipal, exposto na Indicação n.
00327/2013, de autoria do Vereador Marcelo Rosales do Nascimento, cuja cópia segue
anexa à justificativa da presente proposição.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 18 de fevereiro de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAs Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada
preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80%
dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento
para hospitais. x
Segundo o Governo Federal(notícias no site: www.brasil.gov.br), estão previstas mais de
25.520 UBS construídas, ampliadas ou reformadas até o final do ano de 2014. Terão
prioridade os municípios do Programa Brasil Sem Miséria que ainda não foram contemplados
pelos equipamentos.Nas UBSs, os usuários do SUS podem realizar consultas médicas,
curativos, tratamento odontológico, tomar vacinas e coletar exames laboratoriais. Além disso,
há fornecimento de medicação básica e também encaminhamentos para especialidades.A
expansão das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de descentralizar o atendimento,
dar acesso aos serviços de saúde e desafogar os hospitais.O Distrito de Montese, no qual
vivem mais de 1.300 (mil e trezentas) pessoas, a maioria de baixa renda, é distante oito
quilômetros do Município de Itaporã-MS, sendo que a única Unidade Básica de Saúde
encontra-se deteriorada e sem condições de atender a população. x
Assim justificado, espera-se a conjunção de esforços para atendimento da indicação em
pauta.x

