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     São Sebastião do Paraíso, 06 de agosto de 2009. 

 Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por indicação do vereador Sérgio 
Aparecido Gomes, expõe a Vossa Excelência no que tange à área de ¨Saúde¨ no município, uma 
vez que a  principal prioridade a ser oferecida aos munícipes é sem dúvida, o atendimento nesta 
área  que, lamentavelmente, em função dos atuais acontecimentos está requerendo urgentes 
providências. 
 Cientificamos a Vossa Excelência dos fatos que vêm ocorrendo constantemente no Pronto 
Socorro e Ambulatório Municipal: 

- Mau atendimento na recepção, onde os pacientes ficam aguardando a boa vontade e as 
conversinhas entre os servidores para serem atendidos; 
 - Os atendimentos médicos estão sendo agendados para até três meses ou mais de espera, 
sendo que em certos casos pode ser até fatal, além de dar má impressão.  Salientamos que uma 
espera que exceda a quinze dias já é demais, e o que está sendo feito é para quarenta dias ou mais.  
Funcionários especializados, médicos aptos, condições físicas existem, falta organização interna, 
coordenação mais eficiente, menos burocracia; 
 - Os exames de ultra-som, raios X e outros, são agendados para mais de sessenta dias, o 
que é inadmissível para gestantes e vários outros casos.  Salientamos que os  equipamentos devem 
estar funcionando e precisam ser utilizados nas vinte e quatro horas do dia, mesmo porque há 
pessoal competente para manuseá-los: falta administração; 
 - Nos PSFs. também estão ocorrendo estas situações. 
 - Além de tudo isto, há que se lamentar o falecimento da garota de um ano, ¨Franciele 
Vitória Duarte¨, filha do casal Rodrigo Aparecido Duarte e Ana Luca Neto, vítima da negligência 
médica ocorrida há poucos dias. 
 Diante disto, salientamos que a vontade do vereador é criar uma lei municipal que 
disciplina os atendimentos  da área de saúde, mas mediante a estrutura do ¨SUS ¨ esbarra na 
inconstitucionalidade.   

Isto posto, solicitamos providências pessoais de Vossa Excelência e que seja feita uma 
remodelação em todo o setor, a fim de que nossos munícipes sejam colocados em primeiro lugar no 
atendimento relacionado à sua saúde. 
 Sendo o que temos para o momento, que não pode mais ser postergado, aguardamos 
soluções a bem da comunidade. 
    Atenciosamente 
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