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Proposição Eletrônica nº 7638

REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO  SOBRE
AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PELA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE

"Dados  do  Instituto  Nacional  do  Câncer  (Inca)  apontam  que  o
câncer de próstata se tornou o segundo mais incidente entre os homens e, ao se considerar
ambos os sexos, o quarto mais comum”.

“A Catarata é uma doença ocular que pode ser congênita (menos
frequente) ou adquirida. Consiste na opacidade parcial  ou total do cristalino, geralmente de
maneira progressiva. Quanto mais precoce o paciente operar, menor o risco que ele vai correr
e melhor será o resultado cirúrgico". 

Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,   solicitando que Sua Excelência  preste a esta  Casa de Leis,  após consulta  à
Secretaria Municipal da Saúde, as seguintes informações:

1. Como é realizado o agendamento para realização de cirurgia de próstata
na rede?
2. Como é realizado o agendamento para realizado de cirurgia de catarata
na rede?
3.  Qual  o  tempo  de  espera  para  realização  do  procedimento  cirurgico
(próstata e catarata) após o agendamento?
4. Para casos urgentes, com recomendação médica, há alguma prioridade?
Como é realizado o procedimento de agendamento nestes casos?
5.  Quantas  cirurgias  de  próstata  são  realizadas  mensalmente  pela  rede
municipal?
6.  Quantas  cirurgias  de  catarata  são  realizadas  mensalmente  pela  rede
municipal?

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7638.
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