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INDICAÇÃO 031/2021 

De 15/03/2021 

 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

disponibilizar uma ou duas ambulâncias para remoção de 

pacientes de Covid 19 com alta, providas de uma boa 

ventilação ou seja com janelas bem abertas ou com um 

sistema de ar condicionada que atenda a necessidade dos 

pacientes devido a debilidade dos pulmões em absorver 

oxigênio dentro de ambulâncias com pouca entrada de ar. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O Covid 19 ataca principalmente os pulmões de suas 

vítimas; 

Com os pulmões atingidos pelo Covid 19, suas vítimas 

passam a ficar muito debilitadas devido a necessidade do 

oxigênio para respirar; 

Mesmo depois de passado o período de internação 

muitos pacientes retornam para casa com os pulmões 

debilitados e com isso passam a necessitar de bastante 

ventilação e oxigênio; 

Os pacientes de Covid 19 de nossa cidade estão sendo 

internados em outras cidades da região e até mesmo muito 

distantes como em Franca, São Carlos, Serrana e até mesmo 

cidades da grande São Paulo. 
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Há necessidade de uma boa ventilação ou um bom sistema 

de ar condicionado,  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, ve-

reador, investido em suas atribuições conferidas por Lei, 

INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

e a Senhora VERA LÚCIA BERGAMIM CASTERETE, fazendo-os 

sentir a necessidade de disponibilizar uma ou duas 

ambulâncias para remoção de pacientes de Covid 19 com 

alta, providas de uma boa ventilação ou seja com janelas 

bem abertas ou com um sistema de ar condicionada que 

atenda a necessidade dos pacientes devido a debilidade 

dos pulmões em absorver oxigênio dentro de ambulâncias 

com pouca entrada de ar. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 15 de 

Março de 2021.  
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