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REQUERIMENTO Nº. 30/2010.
Ao EXMO.SR. Márcio Andrey Vieira Moreira
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação
dos demais Edis presentes, que seja encaminhada solicitação abaixo ao Senhor Prefeito
Municipal Antonio de Moura Varotto:
Que o veículo da saúde utilizado para transportar para Juiz de Fora os pacientes
em tratamento de HEMODIÁLISE, seja utilizado apenas para atender as
necessidades destes pacientes naquela cidade.
JUSTIFICATIVA
Como representante do povo, fui procurado por rionovenses me relatando a situação
constrangedora e de sofrimento que estes pacientes estão passando após suas sessões de
hemodiálise, muitas das vezes ficam dentro do carro ou circulando dentro de Juiz de
Fora de hospital em hospital para buscar ou esperar pacientes que foram consultar para
outros tipos de tratamento.
Tal fato fora por mim constatado neste mês de Julho relembrando passagem Bíblica de
São Tomé “Ver para Crer” e também comprovar.Minha preocupação portanto ,
não é com o trajeto do referido veículo ou com quem o utiliza sem a necessidade dos
demais (Hemodiálise), mas sim com a saúde destes pacientes, que após o tratamento
ainda são obrigados a suportar a vontade de chegar em casa e descansar, devido ao
desgaste do corpo e da mente, em função de outros que foram simplesmente para
consultar e que poderiam utilizar outro veículo.
Falo isso por experiência própria, pois minha falecida mãe suportou este tratamento por
pouco tempo, o qual tive oportunidade de acompanhar em períodos de férias ou final de
semana e sei o quanto é sofrido para eles.Portanto espero a compreensão de todos, pois
com saúde não se economiza e muito menos se brinca.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 04 de Agosto de 2010.

