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Discurso proferido pelo deputado federal
GERALDO RESENDE (PSDB/MS), na
sessão deliberativa ordinária do dia 22
de agosto de 2017.

DISCURSO: Lançamento da ordem de serviço do Hospital da
Mulher e da Criança.

O

DEPUTADO

PRONUNCIA

O

FEDERAL
SEGUINTE

GERALDO

RESENDE

DISCURSO:

Senhor

Presidente, senhoras e senhores deputados.

O atendimento em saúde é uma das principais críticas da
população douradense. Vivemos um período quando unidades estão
sendo fechadas, equipes sendo transferidas, superlotações, falta de
especialistas e equipes inteiras estão saindo da cidade, como é o caso
dos cirurgiões cardíacos que atendem pelo Hospital Evangélico, unidade
especializada conveniada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De outro
lado, o resultado de um intenso trabalho aponta um futuro que pode ser
muito melhor quando acreditamos no tamanho e na importância
regional de Dourados. O município recebe pacientes de todo o Cone-Sul
e da Faixa de Fronteira, como também do Paraguai e não pode se
apequenar frente as dificuldades. Apenas a Região da Grande Dourados
compreende 34 municípios e mais de 800 mil habitantes.
Foi assim, com esses argumentos técnicos e políticos que
conseguimos agendar o lançamento das obras, junto com o ministro da
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Ontem, dia 21, segunda-feira, o ministro da Educação Mendonça
Filho visitou minha cidade, Dourados, no Mato Grosso do Sul para dar
ordem de serviço da construção do Hospital da Mulher e da Criança, o
HMC. No dia 10 de julho, o Ministério da Educação empenhou R$ 10
milhões para o início das obras, desta nova e moderna unidade, para o
atendimento a este público específico. A obra significará um
investimento total de R$ 34 milhões.
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Educação, do grande e moderno Hospital da Mulher e da Criança. O
HMC será edificado em área anexa ao Hospital Universitário (HU) da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e terá 6,3 mil metros
quadrados, além de 18 mil metros quadrados de urbanismo com
estacionamento, pavimentação, paisagismo, passeio e guaritas. Já na
primeira etapa, o hospital vai ofertar 55 leitos e serviços de prontoatendimento pediátrico, pronto-atendimento obstétrico, alojamento
conjunto da maternidade, Centro de Parto Normal com cinco quartos de
Pré-parto, Parto e Pós-parto, Centro Obstétrico com quatro salas
cirúrgicas, Ambulatório Pré-Natal de Alto Risco, além de estruturas de
apoio, como sala de plantão, área de apoio a Ensino e Pesquisa,
brinquedoteca e área de convivência, com café e recepção geral.
Na segunda etapa, serão construídos 3,3 mil metros quadrados,
consistindo em uma estrutura que vai abrigar mais 80 leitos,
distribuídos entre as Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e
Neonatal, Unidades de Cuidados Intermediários, além de estruturas de
apoio, como Banco de Leite Humano, Ambulatório Segmento RecémNascido, plantão e apoio ao Ensino e Pesquisa. Nessa fase, o prazo de
execução será de 12 meses.

O cronograma de repasses de recursos já garantidos para o
Hospital da Mulher e da Criança é de R$ 34 milhões, dos quais, R$ 10
milhões na ida do ministro, R$ 12 milhões em 2018 e R$ 12 milhões em
2019. Vou continuar trabalhando para conquistar, junto com a bancada,
valores suplementares para completar o montante de investimentos
previstos, que chega a aproximadamente R$ 50 milhões.
Também destaco aqui o trabalho da atual superintendente do
Hospital Universitário da UFGD, Mariana Croda, junto à Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, a Ebserh, que foi fundamental para
essa conquista. Houve um real engajamento da superintendente e de
sua equipe, que ajudou no avanço dessas tratativas.
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Luto pela construção do HMC desde 2009, quando garantimos
recursos da ordem de R$ 12,9 milhões para serem investidos em 2010,
porém, esses valores foram perdidos por questões burocráticas da
antiga gestão da UFGD. Mesmo assim, não desanimei um só instante.
Com o apoio da bancada federal sensibilizamos o ministro da Educação
Mendonça Filho, que encampou a ideia. No ano passado, juntamente
com o senador Waldemir Moka, a senadora Simone Tebet, os deputados
Carlos Marun, Luiz Henrique Mandetta e a deputada Tereza Cristina,
viabilizamos emendas para o projeto, porém as mesmas, infelizmente,
não foram empenhadas. Diante disso, o ministro nos compensou com a
garantia dos novos recursos.
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Sendo assim, quero reforçar que o trabalho supera períodos de
crise econômica aguda, burocracias, má vontade e até determinadas
letargias. Em um momento tão complicado no País, estamos
comemorando uma importante notícia. Estamos voltando a dar
esperança às pessoas através da boa política, de parcerias competentes
e da entrega em priorizar a saúde pública daqueles que mais precisam.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado!

Geraldo Resende
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