
Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

Taubaté, 3 \ de -r r roj--f de2otl.

Oficio n' 58}- /2017

Senhor Presidente,

Reouerimentos n"s 957 a 959/2017. de autoria da

Vereadora Loreny Mayara Caetano Roberto

Em atenção aos Requerimentos em referência, temos a informar que:

REO. 957 - Informacões sobre o reajuste do salário dos servidores públicos

Municioais:

Quando a Administração enviará a esta Casa o projeto de revisão salarial?
Qual o reaj uste previsto pelo projeto?

Informamos que foi encaminhada a essa E. Casa de Leis no último dia 22 de

maio de 2017 do corrente, a Mensagem n' 3212017, a qual foi aprovada pelo Plenário

durante a 7o Sessão Extraordinária, realizada em 25 de maio de 2017 e sancionada pelo

Executivo sob a Lei n" 5.268, de 26 de maio de 201 7.

REO.95E - Informacões a resoeito das questões apresentadas oor Munícioes a esta

Vereadora:

"O grupo O que podemos fazer para melhorar Taubaté", vem através desta, pedir

fiscalização providências para que sejam resolvidos problemas elencados abaixo:

- SAMU - l" atendimento, demora na resposta do socorro, poucas ambulâncias para

atender demanda, profissionais desrespeitando Municipes

- Pronto Socorro Municipal - falta de medicamentos, materiais, cadeiras quebradas,

fila de espera imensa, etc.

- Pronto Socorro Odontológico - porque fica fechado em feriado

- Pronto Socorro Infantil: Cidadãos sâo destratados/desrespeitados em atendimento e

falta de medicação

- Hemonúcleo - pedimos esclarecimentos quanto ao fechamento

- Labclin - demora para se fazer e entregar exames, atendimento de

qualidade

péssima
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- SPX Diagnósticos - pedir esclarecimentos porque sâo todos os exames marcados

para a mesma hora? Fazendo o cidadão esperar até 4 horas para realização do

mesmo?

- UPA Cecap - reformada a pouco, com quebra de torneiras e outros equipamentos

- Pronto Socorro Odontológico - fechado

- Farmácia - porque existe uma fila imensa de pessoas esperando (Falta de

funcionários? Instalações sem infraestrutura)

- UPA San Marino - falta de material para coleta de sangue, falta de medicação,

médico dormindo expediente.

- PAMO Alto Sâo Pedro - inaugurado a quase dois ânos e um mês após uma parte veio

abaixo e assim está até a data.

- Hospital Escola - pessoas marcadas com consultas na mesma hora e sem

estacionametrto conveniado para cidadãos.

Quantos aos questionamentos elencados no presente requerimento, cumpre-nos

encaminhar por cópia, os esclarecimentos prestados pela Gerência da Área de Planejamento

em Saúde, subordinada à Secretaria de Saúde desta Municipalidade.

REO. 959 - Informacões a resoeito do cronograma de manutencão de esoacos

públicos:

I. Qual o cronograma para manutenção dos parques em espaços públicos como

prâças e parques?
II. Quantos parques recreacionais infantis têm em Taubaté? Onde estão

localizados?

O presente requerimento foi devidamente encaminhado à Secretaria de Serviços

Públicos que realizaú levantamento acerca da matéria ora solicitada. Maiores

esclarecimentos poderão ser obtidos naquela Unidade.

Atenciosamente.

JOSE BERN ORTIZ

Municipal

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Câmara Municipal de Taubaté
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Taubaté-SP,24 de maio de 2017.

Ao Sr. Secretário de Saúde
Dr. ioão Ebram Neto

ReÍ: REQUERIMENTO 958 /2017 - Vereadora Lorêny

Assunto: Questionamentos do grupo - O que podemos fazer para melhorar Taubate - apresentados

a vereadora.

Em atenção ao requerimento 958/2017 apresentamos abaixo as infOrmações pêrtinentes:

SAMU - O Serviço de Atêndimento Móvel de Urgência - SAMU 192 tem como obietivo chegar

precocemente à vítima epós ter oconido algume situação de urgência ou emergência, que possa

ievar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. O serviço é habilitado por porte populecional, o

que correlaciona o quantitativo de ambulâncias necessárias a cobertura de urgência\emergência da

área a ser atêndida. O tempo de resposta das chamadas é um dos indicadores de avaliação da

rêsolutividade do serviço e é monitorado pêlo Ministério da Saúde. As chamadas são registradas

(gravadas) e avaliadas pela central de Regulação, que tem o atendimento\condute para o resgete

analisado por profissional médico. A avaliação do atendimento quanto a queixa apresentada fica

pre.ludicada para verificação, por ausência de informações ao questionamento quanto a

identificação, data e hora da ocorrência.

Pronto Socorro Municipal - Falta de medicamêntos - lnformamos que os medicamentos de

urgência/Emergência são padronizedos pela Rede Municipal que oferecem alternativas de

substituição, já que há opções de acordo com a conduta médica, portanto, não há tratamento não

efetuado por falta de medicação considerando a viabilidade de opções. Em referência às materiais

,.cadeiras quebradas,, informamos que as cadeiras de rodas, encontram-se em processo de

aquisição, e as que se encontram em utilização recebem reparos da manutenção sempre que

necessário Em referência à "fi|a de espêra imensa", faz-se necessário ressaltar que desde a aplicação

da classificação de Risco para a priorização dos atendimentos - (aferição de sinais vitais e coleta de

queixa dos pacientes logo após a aberturã de ficha).

pronto socorro odontolótico - Funciona junto ao centro de Especialidade odontológica prestando

atendimento de urgência odontológica (dor), com horário estendido durante a semana até as 21:00

horas e após 20:00 o paciente é referenciado para UPA san Marino '

pronto socorro tnfantil - cidadãos são distÍatados /desrespeitados em atendimento. lnformamos

que o envio do nome completo do (a) paciente, bem como a data e horário da consulta é

fundamental para levantarmos a ficha de atendimento para realizar a devida apuração para um

posicionamento preciso e pontual, e posterior adoção de medidas cabíveis'

upa cecap - Há um fluxo significativo de pacientes e acompanhantes que comparecem na unidade

diariamente, have necessidade de substituição dos dispensers de papel toalha, de papel higiênico,
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suporte de sabonete, torneiras, várvuras hidras, etc., sendo que a equipe de manutenção intêrna,
realiza as manutenções corretivas e preventivas em todas as unidades sêmpre que necessário.

upa san Marino - Fartâ dê Metêriâis parâ coreta de sangue: rnformamos que não há registro defalta de insumos para a coreta de materiais biorógicos, e o envio do nome compreto do (a) pacienteque referiu a farta contribuirie para um revantamento de maiores detarhes iunto ao mesmo. Farta deMedicaÉo - os medicamentos disponíveis pera padronização, oferecem arternativas parasubstituição reduzindo risco da falta para administração do medicamento.
Médico dormindo no expediente: rníormamos que de acordo com a Resorução que normatiza a ascondições de saúde ocupacional do médico, o conselho Regional de Medicina do Estado de sãoPaulo, prevê períodos de pausas para o descanso da crasse médica que realiza !2 0u 24 horas deplantão, em unidades que tem jornada exaustiva de atendimentos ininterruptos.

Farmácia - Fila imensâ de espeE (Íalta de funcionários? lnstâlagões sem infreestrutura-o êlenco demedicamentos disponibirizados nas unidades de urgênciâ e Emêrgência abrangem arternativasterapêuticas para es situações, de modo e minimizar eventuais rupturas nos estoques. A secretariade saúde mobiriza todos os esforços para efetuar as aquisições, considerando que há trâmitesburocráticos\administrativos imprescindíveis que porventura geram argum atraso. os probremas
reracionados à infraestrutura serão resorvidos com a mudança para imóver próprio reformado eadaptado apropriadamente para o acolhimento.

Pamo Arto são pedro - Estudo e avariações estruturais concruidas, estamos na fase de eraboração denovo projeto arquitetonico- construtivo e corretivo - (terá correção do aterro e muro de arrimo,
materiais já calculados e orçados) parâ abertura do processo licítatório.

Hemonúcreo - Por contato terefônico com DRs-17 e responsáver pera HEMoREDE/SP, srê ESre e sr.Danti, informam o encerramento do convênio com uNicAMp e tremitações de novo convênio degerenciamento do Hemonúcreo/Taubaté com universidade de Ribeirão pieto; que o r.,,ifo o"r"raêstar instaredo em novo endereço - Rua rngraterra, ne 1go Jardim das Nações - no pr"ro ia sà oi",(previsão no mês julho\17). Afirmam que não haverá desassistência durante o período de tÍansição,sendo redirecionado a demanda aos serviços de referência dâ HEMoREDE/S.. Mantendo
funcionamento para distribuição de hemocomponentes e hemoderivados, só não recebendo
doadores de sangue em Taubaté para coreta eté que esteja pronto e nova instaração. contâto para
atualização da situação, a informação foiconfirmada.
Hospital Escola - serviços sob gestão Estadual, desta forma terá que ser questionado junto à DRs-17.

Labclin - lnformamos que há processo de nova licitação em andamento.

sPx - A empresa foi questionada a se manifestar e tomar providências para solução que atenda a
munipalidade.

Atênciosamente

L-f\à.- u.^tt
uàiíôan Mfisdtto

Gerência de Planejamento

John Fitzgerald Kennedy, 4gg
Nações

Telefone | (t2) 3621_6600
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SECRETÁRIA MUNICIPAI DE SAÚDE

Sem mais, a disposição para maíores esclarecimentos

#*oa''*
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