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INDICAÇÃO 003/2021 
 
 

À 

Mesa Diretora 

Câmara Municipal de Carmo da Mata 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

         A Vereadora que esta subscreve, no uso de sua função de assessoramento, 

conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta Casa, requer se digne 

essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a encaminhar a presente Indicação ao 

Chefe do Poder Executivo local, sugerindo-lhe:  

 

Verificar juntamente com a Secretária Municipal de Saúde a possibilidade de 

dedicar dois veículos exclusivos para transportar os pacientes da ACCOM de Carmo da 

Mata a Divinópolis e vice-versa. 

 

Na atualidade transporta-se todos os pacientes da ACCOM no mesmo veículo, 

independente do horário da consulta ou procedimento. Ocorre que os pacientes que tem 

seus horários no período matutino ficam aguardando os pacientes do período vespertino 

para retornar para Carmo da Mata. E os que possuem procedimentos agendados para o 

período da tarde, precisam aproveitar o transporte que sai de Carmo da Mata cedo e 

ficam o dia todo esperando até ser atendido. 

 

Como sabemos, o tratamento do câncer é doloroso traz muitos efeitos colaterais, 

indisposição, dentre outros. Assim estes pacientes que já estão debilitados física e 

emocionalmente ficam ainda piores diante da espera, fora de casa, para serem atendidos. 

Sendo necessário levar em conta que na maioria das vezes são pessoas carentes e que 

não dispõem de recursos financeiros para custear a sua alimentação e de seu 

acompanhante.  

 

Portanto, há a necessidade clara de 02 veículos para transportar estes pacientes, 

de forma que um saia cedo e retorne no horário do almoço e outro que saia no horário do 
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almoço e retorne à tardinha. Possibilitando desta forma mais conforto para estes 

pacientes.  

      

           Nestes Termos. 

           Pede Encaminhamento. 

 

Carmo da Mata, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

Silvana Aparecida Barreto de Oliveira 

Vereadora 


