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Senhor Presidente,
Nobres Pares,

Considerando a necessidade de urgente normalização do atendimento de
radioterapia pela DRS X que justifica que o Governo do Estado de São Paulo não está liberando
vagas para esse tratamento contra os diversos casos de câncer;
Considerando que esse é um assunto que se arrasta, há meses, junto à
Diretoria Regional de Saúde X de Piracicaba desde meados de 2017, com os Municípios de
Concha!, Leme, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Araras, os quais integram a Comissão
Intergestores Regionais de Araras (CIR); todos têm encontrado problemas junto ao órgão do
Governo do Estado de São Paulo e com a equipe da cidade de Limeira, acerca da liberação das
cotas para o tratamento tão importante na luta contra os diversos tipos de câncer;
Considerando que, segundo informações, há atualmente 67 pacientes
dessas cinco cidades que esperam há meses para fazer radioterapia e que precisam de forma
urgente desse tratamento contra o câncer; desse total 35 pacientes são de Araras, 13 de Leme, 11
de Conchal, 07 de Pirassununga e O1 de Santa Cruz d&s Conceição;
Considerando as justas queixas dos moradores de nossa cidade, da região,
de entidades do terceiro setor militantes na luta contra o cilnccr, os

quais

dependem do poder

público para realizar o tratamento, havendo necessidade urgente de se buscar soluções junto aos
órgãos competentes pela normalização de tal serviço (radioterapia);
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Nessas condições, requeremos à Mesa, pelos meios regimentais, seja
aprovado o presente e encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo, João Agripino da Costa Doria lf!-nior, ao Excelentíssimo Senhor Secretario de Estado da
Saúde, Dr. José Henrique Germann Ferreira, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, às Lideranças partidárias da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Ilustríssimo Senhor Diretor Regional de
Saúde X de Piracicaba, Hamilton Antonio Bonilha de Moraes, para que se sensibilizem pela
situação dos portadores de câncer de nossa cidade � região, visando a liberação de vagas ao
tratamento de radioterapia.
Requeremos, outrossim, que cópia da presente sejam encaminhas às
Prefeituras e Câmaras Municipais da região para que nos acompanhem nesse pedido, em defesa
dos portadores de câncer de nossas cidades.
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