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"Propõem ao Senhor Prefeito Municipal, que sejam 
contratadas cirurgias de alta complexidade, através 
do Consórcio Intermunicipal do Vale Jacui" 

Senhor Presidente, 
Senhores (as) Vereadores (as): 

Os Vereadores abaixo assinados membros efetivos desta Colenda 
Casa das Leis, após tramitação regimental, propõem ao Senhor Prefeito 
Municipal, que sejam contratadas cirurgias de alta complexidade, através do 
Consórcio Intermunicipal do Vale Jacuí, para os pacientes que estão 
aguardando há meses para realizar suas cirurgias. 

JUSTIFICATIVA: Justifica a presente matéria, pelo grande número 
de pessoas que aguardam na fila de espera para realizarem cirurgias de alta 
complexidade, segundo informações no município de Caçapava, existem hoje 
aproximadamente,,25 pacientes na fila de espera, esta situação se agrava 
quando sabemos que as referidas cirurgias estão acontecendo de duas a três 
por ano, tornando desesperador para estes pacientes e seus familiares 
presenciarem tanta lentidão do sistema. 

Diante da realidade do nosso município onde pessoas com 
problemas com próteses deslocadas ou desgastadas entres outros, agonizam 
em filas de espera, nós como verdadeiros representantes da população, 
devemos realizar ações efetivas no sentido de resolver este problema, que aflige 
estas pessoas. 

Desta forma, apresentamos ao senhor Prefeito Municipal, 
alternativas para sanar o sofrimento destas pessoas, que estão:  aguardando há 
meses, para realizar suas,,,,,cirurgias. Esta reivindicação se fortalece, pelos 
inúmeros clamores e relatos dos pacientes e de seus familiares que estão 
enfrentando este problema gravíssimo. 

Desta forma solicitamos o acolhimento do referido pleito. 

A apreciação dos Nobres Vereadores. 	 . 	.: 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA 
15 de Março de 2018. 

RO 
riATA 	 / 	

. 	Vereador 
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