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INDICAÇÃO Nº. 25/2019
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que estude a
possibilidade, com a maior urgência possível, de subvencionar uma Casa de Apoio na
cidade de Barretos-SP para os pacientes de nossa cidade que realizam o tratamento na
fundação Pio XII – Hospital de Câncer daquela localidade.
Sala da sessões “ Gervasio Alves Pereira ”
13 de maio de 2019.

HILÁRIO PEDRO MÓVIO
Vereador

HAMILTON CARLOS JÚNIOR
Vereador

JUSTIFICATIVA:
O pedido se faz necessário, uma vez que o tratamento contra o câncer
é muito doloroso e o paciente permanece muitas vezes no hospital por mais de um dia
após tomar medicamentos, por isso a necessidade da locação de um imóvel na cidade de
Barretos-SP para que o local sirva de descanso e repousos aos munícipes que fazem
tratamento naquele renomado hospital.
A locação e a manutenção da casa de apoio poderá ser realizada por
subvenção da prefeitura municipal com o apoio de algum órgão ou entidade que ficaria
responsável pela administração e zelo da casa.
A Casa teria a função precípua de atender os pacientes e seus
acompanhantes, proporcionando uma ambiente familiar e contribuindo dessa forma com
conforto, tranquilidade e comodidade para os valentim-gentilenses que realizam o
tratamento de câncer na cidade de Barretos-SP.
Esta indicação vem de encontro ao desejo de tornar a vida de
pacientes portadores do câncer e seus familiares mais fácil, digna e menos sofrida.
Assim sendo, uma casa de apoio ajudaria bastante todos os pacientes
e familiares que necessitam ficar naquela cidade para tratamento de saúde.
Diante do exposto, cabe a administração municipal tomar as medidas
pertinentes o mais rápido possível para instalação e funcionamento de uma casa de
apoio para os pacientes de Valentim Gentil na cidade de Barretos-SP.

