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 	                  Câmara M u n i c i p a l  D e  Vereadores de Ar v o r e z i n h A

       “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”



Rua Agromate, 645, centro, Arvorezinha – RS – Fone/Fax: (51) 3772-2365 – CEP: 95995-000
	   www.camaraarvorezinha.com.br - E-mail: camaraarvore@viavale.com.br   -   “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.”
MOÇÃO DE REPÚDIO  Nº  007/2017
                                                            
“MOÇÃO DE REPÚDIO A RESOLUÇÃO DO GOVERNO DO   ESTADO QUE PROÍBE PARTO EM HOSPITAIS DE PEQUENAS CIDADES”










 	    	Os Vereadores abaixo-assinados da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, ouvindo o Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, solicitam o envio ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul da presente MOÇÃO DE REPÚDIO a Resolução que proibiu  realizar partos em hospitais de pequenas e médias cidades do Rio Grande do Sul.



  J U S T I F I C A T I V A
		
 		

O Governo do  Estado criou  uma resolução que proíbe que hospitais de pequenas e médias cidades possam realizar partos. Pela proposta do Piratini, estruturas que realizam menos de 365 partos por ano não podem mais  prestar o serviço, que está sendo absorvido por grandes hospitais da região.
Essa medida afetou mais de 100 municípios gaúchos que possuem pronto-atendimentos e hospitais de pequeno e médio porte que realizam esse  serviço, inclusive o Hospital São João de Arvorezinha. Haverá um prejuízo para os pacientes, para os hospitais e para as prefeituras. Essa resolução irá provocar um grande impacto econômico e social para os pequenos municípios e a administração pública municipal de Arvorezinha também é totalmente contrária a essa Resolução.
Entre as consequências negativas do projeto estão o risco para as gestantes durante o transporte, o aumento da ambulancioterapia (transporte de pacientes para municípios maiores), a elevação dos gastos das prefeituras com diárias e prejuízo na relação entre paciente e médico, além de tirar  o direito de a mãe ter o filho na sua cidade e impede que o parto seja feito pelo mesmo médico que acompanhou todo o pré-natal da gestante.

		         Por tudo quanto foi exposto, a manifestação pública da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha é de REPÚDIO à Resolução do Governo do Estado.        


		         Sala das Sessões, 19 de junho de 2017.
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