INDICAÇÃO Nº 12/2021
AUTOR: VEREADOR JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal, com cópia à senhora Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de
Saúde, solicitando gestões no sentido de viabilizar a criação da “Clínica da
Mulher”, junto ao Centro de Especialidade, Diagnóstico, Imagens e Terapia –
CEDIT de nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
Muitos municípios em todo o Brasil já dispõem de um Centro
de Atendimento Especializado à Mulher, mais conhecido como a Clínica da Mulher,
cujo espaço é equipado para prestar atendimento às mulheres das diferentes faixas
etárias.
Nesta unidade médica as mulheres recebem atendimento
médico em diversas áreas, além das orientações concernentes a doenças que poderão
ser prevenidas. Em nosso município, a exemplo de muitos outros, muitas mulheres
não têm condições financeiras para buscar atendimento médico, principalmente
quando atinge determinada idade e não realiza exames periódicos que poderiam evitar
doenças graves, como o câncer de mama e do colo do útero, entre outros.
Uma das grandes vantagens da Clínica da Mulher é a facilidade
que elas passariam a contar, em um mesmo espaço, de poder realizar tanto as consultas
como os exames, como a mamografia, ultrassonografia e testes necessários para o
diagnóstico precoce de câncer, cuja doença atinge elevada proporção da população
feminina.
A implantação deste centro de atendimento especializado
poderá acontecer junto ao CEDIT de nossa cidade, que já conta com uma estrutura
pronta, possibilitando que as mulheres aparecidenses recebam atendimento médico,
recebam acompanhamento e as orientações necessárias em um mesmo local. Espero
que Vossa Excelência, ciente da importância deste benefício, viabilize recursos no
sentido de que seja implantada uma Clínica da Mulher em Aparecida do Taboado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 08 de fevereiro de 2021.
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