
INDICAÇÃO Nº 25/19 

Dos edis:- Marcos Rogério Ramello Gazeta e Rosemeire da Silva 

 

 O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, após ouvido 

o Plenário, indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que analise 

junto a Sivap e Unipontal a possibilidade de disponibilizar para nossa 

região Uma Ambulância e uma equipe especializada para atender pacientes 

com problema mentais que em suas crise pode oferecer riscos não só para 

si mesmo como também para outras pessoas e até mesmo para o 

profissional da saúde que atende a ocorrência. 

 

Justificativa 

 

               A presente indicação se justifica, Tendo em vista que em nosso 

município, ou municípios vizinhos, não contamos com ambulância 

preparada para resguardar a integridade física de um paciente em crise, que 

se mostra violento e precisa ser transferido para o hospital onde possa 

receber atendimento adequado, e também não possui uma equipe de 

enfermeiros e /ou profissional na área da psiquiatria, entende-se que se faz 

necessário buscarmos esta alternativa. Tendo em vista também, que manter 

esta equipe oneraria e muito o município diante da pouca quantidade de 

chamados dessa ordem. Solicito então, que se busque esta alternativa junto 

a CIVAP e UNIPONTAL, para que estas duas instituições possam oferecer 

este benefício para os municípios que compõem nossa região, uma vez que 

é sabido que nenhum município de nossa região, por conta do alto custo, 

dispõe de equipe e ambulância para tal atendimento especializado. 

Lembrando que em nosso município temos casos que há necessidade deste 

atendimento. E quando o município precisa atender o paciente, dando uma 

resposta a família, pede ajuda à Policia Militar e aos enfermeiros para tratar 

tal ocorrência. Em contrapartida podemos também dizer que, quando tal 

paciente é socorrido em uma ambulância simples, sem profissional 

adequado, corremos o risco de passarmos por situação complicada, caso o 

Paciente resolva pular do veículo, agredir enfermeiros a Polícia e até 



mesmo familiares e populares. Assim sendo, e com pensamento preventivo, 

solicito que esta causa seja vista com olhos de quem se preocupa de 

verdade com a população, oferecendo um atendimento apropriado ao 

paciente nestas condições e acima de tudo, segurança ao profissional da 

saúde e a todos os envolvidos. 

 Contando com a aprovação dos nobres 

pares desta Casa de Leis, reitero meus protestos de alta estima e 

consideração. 

 

    Sala das Sessões, 20 de março de 2019. 

 

                                              Marcos Rogério Ramello Gazeta  
                 Vereador  
 
 
     Rosemeire da Silva 
             Vereadora 


