SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA
045ª SESSÃO ORDINÁRIA 24MAIO2019
VEREADOR NELCIR TESSARO (DEM) – Comunicação de Líder:
Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, público que
nos assiste, venho a esta tribuna para informar a todos o que vimos
hoje de manhã no Hospital Vila Nova. Hoje, nós tivemos a
apresentação da expansão daquele hospital, hospital que atende
100% da Zona Sul e que, hoje, reinaugurou os serviços de
emergência que tanto aquela comunidade precisava. No ano
passado, os pacientes aguardavam 240 minutos para serem
atendidos na emergência, ficavam lá naquela espera, e quem está necessitado, quem
está doente não tem como esperar. Em média, são realizados 280 atendimentos por dia;
15 mil internações por ano; são 420 leitos de internações clínicas e cirúrgicas naquele
local. Hoje o Hospital Vila Nova, graças à reestruturação, em parceria com o Hospital
Sírio-Libanês, fez com que fosse aperfeiçoado o atendimento ao público da Zona Sul e
Extremo-Sul da nossa cidade. Já faz um trabalho de qualidade no Hospital Restinga. Nós
sabemos muito bem da dificuldade que os moradores da Restinga e Extremo-Sul
passavam, porque não havia condições de atendimento e tinham que se deslocar ao
centro desta cidade. Hoje nós temos cerca de 160 mil moradores na Zona Sul. É uma
cidade à parte. E não se pode esperar mais, sabemos a dificuldade do trânsito de quem
sai da Restinga para chegar ao centro da cidade, em horas de pico chega à uma hora e
trinta minutos. Imagina só, Ver.ª Lourdes, uma senhora que esteja grávida, para ter o seu
filho, o que vai fazer nesse período de tempo, porque tem que vir ao centro da cidade!
Também está sendo implantado no Hospital da Restinga, que é administrado pelo
Hospital Vila Nova, a maternidade, que é o anseio daquela comunidade, e está pronta,
aguardando – e aqui tem um representante da Secretaria da Saúde – a contratualização,
o aporte de um pouco mais de recurso para aquele atendimento necessário que a
população quer. Se olharmos a reestruturação que fez o Dal’Molin, que é médico e gestor
no Hospital Vila Nova, que nos foi apresentado hoje de manhã, quando lá estive
justamente para verificar e acompanhar essa reestruturação pela nossa Comissão de
Saúde, e nós fazemos visitas constantes, semanalmente, às sextas-feiras, fora as nossas
reuniões às terças-feiras pela manhã, para ver como anda a situação da cidade.
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Eu quero dar os parabéns aos administradores do Hospital Vila Nova; dar os parabéns,
porque com saúde não se brinca, e, quando se trata de saúde, todo o recurso que vem é
bem-vindo, e tudo que é feito não é o suficiente que deveríamos fazer.
A cada dia mais temos que fazer mais e mais para o atendimento de nossa cidade. Agora
começando o inverno, nós temos a preocupação que, nesta cidade, embora tenha tido o
dia do passe livre para vacinação, a comunidade toda não se deslocou para a vacinação.
Portanto, aqui, peço também que fiquem os postos de saúde ainda tendo vacinas, que
deem à população para que ela possa ser precavida das fortes gripes que ocorrem na
intempérie, justamente aqui na nossa cidade onde temos as três estações do ano no
mesmo dia – verão, inverno e outono.

É preocupante, e volto a frisar que é muito

importante que os postos de saúde voltem a atender para vacinação. Dou aqui
novamente os parabéns ao Hospital Vila Nova pelo que está fazendo na região da Vila
Nova e também para o povo necessitado da Restinga, porque é 100% SUS. Nós
queremos que o SUS seja cada vez mais para a nossa população. Muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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