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REQUERIMENTO Nº 309/18 

 

 

CONSIDERANDO que, diariamente, recebemos em nosso gabinete pessoas que se queixam de 

problemas na saúde municipal, em especial, na área de cirurgias. Inclusive, já questionamos o 

Senhor Prefeito Municipal sobre esse tema, por meio do Requerimento nº 219/2018 (cirurgias 

ginecológicas); 

 

CONSIDERANDO que, dentre os procedimentos aguardados pelos munícipes, um dos mais 

recorrentes é a realização do procedimento de Colecistectomia. Os pacientes e seus familiares se 

queixam da demora na realização dos procedimentos, o que proporciona que o paciente sofra 

ainda mais com as fortes dores; 

 

CONSIDERANDO que, sabemos da importância e imprescindibilidade da realização de 

procedimentos dessa natureza para essas pessoas que estão no aguardo; pois, em alguns casos, se 

o procedimento não for realizado, poderá ocorrer a evolução para doenças mais complexas e 

irreversíveis; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que o Município deve dispor de um planejamento para 

atendimento dessas pessoas, sem que isso implique em uma espera elevada e, muitas vezes, na 

não realização do procedimento. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Qual o número de pessoas que aguardam a realização procedimento de Colecistectomia 

atualmente? (Solicitamos que seja enviado para esta Casa de Leis um relatório em que 

constem essas pessoas, bem como, quanto tempo faz que elas aguardam para a realização do 

procedimento cirúrgico.) 

 

b) Qual é o tempo médio de espera para realização desse tipo de procedimento no município? 

 

c) O que a Administração pretende fazer para zerar a atual fila de espera por esse 

procedimento? 

 

d) Quais são os principais fatores que impedem que a fila de espera diminua? 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 30 de outubro de 2018. 
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