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INDICAÇÃO 074/2022 

De 13/06/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

colocar uma antena de TV e posteriormente a televisão em 

funcionamento no Posto de Saúde do Centro – CS III, “PAULA 

FERRACINI TOZO” e que seja adquirida e instalada uma 

televisão na sala de espera do Pronto Socorro Municipal 

“ISIDORO BITIO NETO”. 

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

No Posto de Saúde do Centro – CS III, “PAULA FERRACINI 

TOZO”, fora colocada já há algum tempo uma televisão na 

sala de espera; 

 

Desde a sua colocação, a TV poucas vezes fora ligada; 

 

A referida televisão por falta de antena, a mesma 

permanece sem condições de uso; 

 

Ser a televisão uma forma de entreter os pacientes 

que aguardam para passar em consultas médicas, 

atendimentos dentários, vacinação e outros serviços 

fornecidos pela unidade de saúde;  

 

O fato de ser muitas vezes entediante a espera por 

consultas, seria então a televisão a melhor forma de 

entreter os pacientes que ali aguardam; 

 

O objetivo de instalação de TVs em unidades de saúde, 

não é fazer os pacientes ficar mais nas salas de espera, 

mas sim, transformar aqueles momentos torturantes de 
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tédio, principalmente quando estamos em unidades de 

saúde, sendo que com a instalação de TVs, os pacientes 

geralmente não ficam mais ansiosos, estressados e 

angustiados aguardando a sua vez de ser atendido; 

 

Com a utilização de TVs na sala de espera com vídeos 

próprios é possível reduzir a angustia e a percepção de 

tempo de espera através de entretenimento, vídeos 

institucionais, conteúdo educacional entre outros. 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

providenciar o mais breve possível a colocação de uma 

antena de TV e posteriormente a televisão em 

funcionamento, nas dependências do Posto de Saúde do 

Centro – CS III, “PAULA FERRACINI TOZO”. INDICO ainda que 

seja adquirida e instalada uma televisão na sala de espera 

do Pronto Socorro Municipal “ISIDORO BITIO NETO” que não 

mantem esse equipamento tão útil nas salas de esperas de 

unidades de saúde em nosso município.  

 

Tal medida visa dar uma forma de entreter os pacientes 

bem como diminuir o tedio da espera. 

 

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

Junho de 2022. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

 

 


