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Senhora Presidente"

Os Vereadores signatários deste, requerem após ouvido o Plenário, na

forma regimental, seja reiteradaaINDICAÇÃO N'96/2021 (cópia ctnexa), ao Chefe do Poder
Executivo Municipal - SECRf,TARIA DE SAÚDE, cujo teor é o seguinte:

*Que seja estudadu a possibilidade do fuecutivo Municipal encaminhar
a esta Casa Legislativa, PROJETO DE LEI criando um programn volÍado à conscientização
sobre ü menstruüção que possibilite o fornecímento e distribuiçdo grutuitos, pelo \llanicípio, de
absorventes higiênicos pura mulheres de baixa rerula ou em vulnerabilidade social.

JUSTIFICATIVA:

Nossa Indicação foi aprovada por unanimidade dos Pares em outubro de

2021 e, posteriormente, encarniúada ao Executivo Municipal. Para nossa surpresa, recebemos a

resposta na Sessão Ordinária do dia 22 do corrente, subscrita pela Secretaria de Assistência Social,

informando, em sluna, que "tal indicação deve ser encaminhadn à SecreÍaria h{unicipal de Saúde por se

lratar de ,gaúde da rnulher".

Sinceramente, Seúora Presidente e demais Colegas, recebemos uma
'oresposta" que NÃO responde NADAI

Entendemos que a matéria até pode fugir da alçada da Secretaria de

Assistência Social, como argumenta a Senhora Cláudia Garcia, mas será que NÃO lnerecemos um
pouco mais de bom senso??? Sim, bom senso, pois se a compotência para uma resposta positiva
ou negativa ao nosso pleito não é da respectiva Secretaria, cujo envio foi pelo CHEFE DO
PODER EXECUTIVO, pois foi o próprio que a encaminhou para tal Pasta, visto que não citamos,
na Indicação, a secretaria competente, justamente por não sabermos qual seria, a de SAUDE ou
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Agora, usar dos quase 30 dias para enviar a resposta à Indicação, para

seffnos informados de que a mesma deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde é, no
mínimo, um deboche!

Esses trâmites devem ser realizados dentro da Administração Municipal.
Não admitimos que uma materia seria e importante seja tratada com esse descaso. Perguntamos, a

Indicação, após a resposta dada pela Secretária Cláudia Garcia ao Senhor Prefeito, foi enviada à

Secretaria de Saúde? Com certeza, não! Pois se assim o tivesse feito, seríamos comunicados em

um documento à parte, até porque os 30 dias previstos se esgotaram.



,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÃmnnn DE vEREADoREs DE LAvRAs Do suL

BANCADA DO PROGRESSISTAS
SALA SEVERINO SILVEIRA

Fone: (55) 3282 - l86l Email: bancadapptavras@hotmait.com
Rua Adão Teixeira da Silveira -

RENoVÂÇÃo e ÂÇÃ0
àAZU287tt

Enfim, optamos por reiterar o pleito por não aceitannos urna RESPOSTA,
filesmo que com algumas explicações de como poderia ser desenvolvido o programa e quais

mulheres se enquadrariam na contemplação pretendida, mas que não alcançou o seu objetivo, por

equívoco no encamiúamento. Gostaríamos de uma resposta conclusiva, ou seja, a matéria tem

chances de ser implantada, SIM ou NÃO?l Se SIM, que sejamos informados das providências que

serão adotadas pela Secretaria de Saúde neste sentido.

Sala "Severino SilveiÍa", da Câmara de Vereadores, 26 de novembro de
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