DR. EDU FENERICH, Vereador infra-assinado, na forma
regimental, apresenta INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, PROFESSOR EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que
determine junto à Secretaria Municipal de Saúde, a adoção urgente de
medidas, objetivando o reinício das edições do Curso de Preparação para
Gestantes.
JUSTIFICATIVA
O Curso de Preparação para Gestantes, foi idealizado, por
este Vereador em 1.986, então como médico do serviço público municipal,
objetivando o adequado preparo da gestantes para a realização correta do
acompanhamento pré-natal, bem como os cuidados a serem adotados durante
todo o ciclo grávido puerperal, inclusive o comportamento ideal durante o parto
normal ou cesáreo.
As diferentes edições realizadas desde 1.986 e sempre
atualizadas, propiciaram atingir, plenamente, os objetivos acima delineados,
com imensurável benefício para a saúde física e mental das gestantes e de
seus inicialmente nascituros e, posteriormente, recém-nascidos.
Em decorrência, este Vereador Indica, requer e espera que, o
mais rapidamente possível, a Administração Municipal retome a realização de
tão importante evento.
Jaboticabal, 27 de agosto de 2021.

DR. EDU FENERICH - Vereador MDB
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