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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS.

O Vereador que este subscreve e ao final
assinam, Requer à Mesa, que após Ouvido o Colendo Plenário e observadas as
demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao
Exmo. Sr. Jair Boni Cogo, DD. Prefeito Municipal, requerendo informações
sobre os procedimentos que são disponibilizados pelo município para gestantes
que necessitam do serviço público de saúde:
• Quantos exames de ultrassonografia são disponibilizados em cada mês?
• Quantos exames ultrassonográficos são destinados às gestantes?
• O município divulga o sexo do bebê? Se não, por quê?
• No programa de planejamento familiar, quais são os procedimentos
realizados?
• Quantas laqueaduras e vasectomias foram realizadas no ano de 2016?
• Quantos partos foram realizados por intervenção cirúrgica (cesariana)?
• Quantas ultrassonografias foram realizadas em grávidas no ano de 2016?
• Quantas ultrassonografias foram realizadas em outros pacientes (não
gestantes) no ano de 2016?
JUSTIFICATIVA: Temos recebido informações
de que várias pacientes procuraram outros municípios vizinhos, ou mesmo o
serviço privado de nossa cidade em virtude de o atendimento público não ocorrer
de forma adequada. A mulher grávida merece uma atenção especial, e o
município deve ter condições de atendê-la de maneira apropriada. Existem
muitas reclamações de que as gestantes fazem os pré-natais nas unidades de
saúde e que nesse procedimento é tudo “bonito”, mas quando é chegada a hora
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do parto aparecem as dificuldades. Alguém dificulta o parto e muitas na hora do
desespero procuram o serviço privado, mesmo não tendo condições financeiras.
Em outros casos procuram até nas cidades vizinhas.
Recentemente, a senhora Laudiene Ferreira de
Freitas teve esses tipos de problemas, mesmo com encaminhamento da sua
unidade de saúde pelo médico cubano Dr. Virgílio, ela não foi bem atendida na
Santa Casa tendo que ir para Chapadão do Sul urgente e o parto foi feito por
intervenção cirúrgica (cesariana) pelo serviço público daquela cidade para evitar
maiores problemas.

de Janeiro de 2017.

Nestes Termos
P. Deferimento
Plenário “JOAQUIM PAULINO BORGES”, 31

Márcio Amador Estevo
Vereador – PSD.

