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INDICAÇÃO 155/2021 

De 13/10/2021 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que adote medidas urgentes, de substituição de camas 

hospitalares no Centro de Saúde CSIII “PAULA FERRACINI 

TOZO”, por camas com ajuste altura do estrado, faci-

litando em muito para os pacientes quando da realização 

das consultas médicas.         

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

No Centro de Saúde CSIII “PAULA FERRACINI TOZO”, 

temos camas hospitalares para atendimento da população, 

utilizadas durante a consulta médica;  

Esse vereador pode constatar que várias pessoas 

idosas, que utilizam da Unidade Médica, têm dificuldade 

de subir na cama durante a consulta, por serem muito 

altas, tendo ainda que se utilizar escada de 2 (dois) 

degraus, colocando em risco a sua integridade física da 

pessoa, principalmente as idosas;   

Hoje em dia, temos no mercado, vários modelos de camas 

hospitalares com ajuste altura do estrado, facilitando 

em muito para os pacientes quando da realização das 

consultas médicas.         
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ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade, de se fazer a substituição de camas hospitalares 

no Centro de Saúde CSIII “PAULA FERRACINI TOZO”, por camas 

com ajuste altura do estrado, facilitando em muito para 

os pacientes quando da realização das consultas médicas. 

INDICO ainda que tais procedimentos também sejam rea-

lizados, na UBS “DOUTOR GERALDO CASSONI” e Pronto Socorro 

Municipal “IZIDORO BITIO NETO”.            

    Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

   VEREADOR 

 

 

 

 

 


