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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 
Secretaria da Saúde 

 
 

Região Administrativa de Presidente Prudente  

 Recuperação das Santas Casas 

 Unidade de ajuste de órtes e próteses junto ao AME de P. Prudente 

 Melhoria nos serviços de Saúde – Atendimento Primário 

 Construção de unidade Hospitalar de Referencia 

 Melhorias na oferta de serviços do SAME – Ambulâncias  

 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Instalação de dispensário de medicamentos nas UTI’s neonatais e de lactários nos 

hospitais do Estado e os conveniados – Araçatuba 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde em municípios menores - regional 

 Aquisição de ambulância UTI neonatal de 5 vans para transporte de pacientes - Araçatuba 

 Implantação do projeto “Mãe Canguru” e do AME cirúrgico - Araçatuba 

 Implantação de um Centro Regional para recuperação de crianças e adolescentes que 

sofrem de dependência química – Araçatuba  

 Implantação de pulseirinhas eletrônicas para recém nascidos – Araçatuba  

 Aumento de cotas para a realização de exames de cintilografia do miocárdio – Araçatuba  

 Incentivo à formação de médicos geneticistas nas faculdades estaduais de medicina – 

Araçatuba  

 Compra de serviços para tratamento em Câmara Hiperbárica – Araçatuba  

 Implantação de uma nova Rede Regional de Atenção à Saúde - regional 

 Implantação de protocolo para realização de exame de glicemia em criança com até 12 

anos de idade em hospitais estaduais fornecendo material 

 Elaboração e implantação de um projeto na rede estadual de ensino visando prevenir e 

controlar a obesidade de crianças e adolescentes 

 Instalação de uma unidade de Pronto Atendimento do IAMSPE junto aos AME’s  

 Implantação de projeto na rede estadual de ensino, incluindo exames oftalmológicos, 

auditivos, ortopédicos, cardiopáticos e físicos. 

 Recursos para aquisição e implantação de um Acelerador Linear para o centro de 

radioterapia da Santa Casa de Araçatuba 

 Instalação de faculdade de Medina na região 

 Aparelhamento dos hospitais regionais 

 Instalação de novas unidades do IAMSPE na região 

 Ampliação dos atendimentos do helicóptero Águia para socorro de acidentados nas 

estradas da região. 
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 Implantação de Residência médica na Santa Casa 

 Aquisição de transporte coletivo para transporte na saúde 

 Implantação de AME na área de diagnóstico e tratamento. 

 Ampliação para o tratamento oncológico 

 Construção da Rede Lucy Montoro 

 Ampliação do CEAMA – atendimento com ampliação de especialidades  

 Alteração de convênios com entidades assistenciais 

 Instalação de lactário nos hospitais do estado e conveniados 

 Ampliação da capacidade de atendimento do AME Araçatuba 

 Efetivação da participação financeira do estado na manutenção do SAMU. 

 

Região Administrativa de São José do Rio Preto  

 Apoio financeiro para o Hospital Bezerra de Menezes 

 Construção de novo Pronto-Socorro – José Bonifácio 

 Construção de Hospital Regional – Jales 

 Construção de AME – José Bonifácio 

 Construção de CAPs Regional de saúde mental 
 
 
Região Administrativa Central  

 Reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – São Carlos  

 Graves problemas com internação compulsória – participação do estado - Borborema 

 Melhoria (infraestrutura) – Borborema 

 Programa de recuperação de dependentes químicos – São Carlos 

 Recursos para obras e diversificar os recursos para medicamentos e internações ( 
Hospital Kaibar Chucri ) – Araraquara 

 Aquisição de ambulâncias, tipo Furgão – Borborema 

 Aquisição de equipamentos de Atenção Básica – Matão 

 Aquisição de ambulância – Motuca 

 Construção da Central de Medicamentos / Rede de Frio – Matão 

 Aquisição de 2 vans para transporte de pacientes - Matão 

 Reforma das unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde – Matão  

 Recursos para investimento em equipamentos e material permanente – Hospital Dona 
Balbina – Porto Ferreira 

  Recursos para custeio - Hospital Dona Balbina – Porto Ferreira 

 Construção de prédio,compra de equipamentos para implantar a Rede Urgências/ 
Emergências – RUE 

 Construção de prédio para UTI- Hospital Dona Balbina – Porto Ferreira 
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Região Administrativa de Marília  

 Ampliação dos investimentos na área de saúde  

 Flexibilização do contingenciamento de custeio 

 “Autarquização” do HC de Marilia 

 Investimento no HC e nas especialidades da região 

 Redistribuição dos pacientes do HC de Marilia 

 Equipamentos para Lavanderia, Central de Material e Alas C e D do HC 

 Construção de lavanderia HC - Marilia 

 Continuidade das reformas do HC  

 Recursos para o Hemocentro - compra de material – kits 

 Aumento do numero de médicos e enfermeiras – Santa Casa de Bernardino de Campos 

 Criação de sistema de atendimento (em separado) aos presidiários 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Implantação da Faculdade de Medicina – Bauru 

 Aumento de leitos hospitalares – Regional Bauru 

 Reforma do Prédio do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) - Clemente Ferreira – 

Lins 

 Consignação de recursos de custeio para Santas Casas e hospitais beneficentes 

 Destinação de recursos para custeio para o Hospital Amaral Carvalho – Jaú 

 Recursos para Custeio para o Hospital Thereza Perlatti – Jaú 

 Recurso de custeio para o Hospital de Anomalias Crânio-Facial /USP – Centrinho - Bauru 

 Instalação de Centro de Tratamento para Dependentes Químicos – Bauru 

 Viabilizar e repasse de custeio para as ações judiciais do SUS – judicialização 

 Contribuição de contrapartida de 2% para o IAMSPE  

 Aumento do valor repasse do SUS 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Criação da Diretoria Regional da Saúde na região - Itapeva 

 Expansão dos convênios com entidades de recuperação de dependentes químicos – 
Itapeva 

 Aquisição de 02 ônibus para transporte de pacientes – Riversul 

 Estadualização das equipes médicas de pequenos municípios – Riversul 

  Recursos para manutenção do Hospital Dr. Adhemar de Barros – Apiaí 

 Gestão de convênios – necessita renovação a cada 12 meses – Apiaí 

 Recursos para CONSAUDE -  Hospital Regional de Apiaí 
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 Construção de AME – Avaré 

 Construção do Hospital Centro de Referencia da Mulher - Regional / Ribeirão Branco 

 Construção de Maternidade - Santa Casa de Itaberá 

 

Região Administrativa de Franca  

 Recursos para Santas Casas e hospitais dos pequenos municípios da região – Rifaina, São 
José da Boa Vista, Ituverava, Guará e Franca 

 Solicitação de verba mensal para atender a demanda de pacientes com transtornos 
mentais e dependentes químicos do SUS no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec - Franca. 

 Agilização da lista de cirurgias de alta e média complexidade – Patrocínio Paulista 

 Aumento de custeio para Santas Casas de Franca e Patrocínio Paulista 

 Renovação da frota – Guará 

 Aumento do numero de vagas para o Hospital Allan Kardec para pacientes de Ituverava 

 Implantação do Programa Recomeço – Hospital Recomeço – Ituverava 

 Reforma do Laboratório Regional de Saúde – São Joaquim da Barra 

 

Região Administrativa e Barretos  

 Aumento da capacidade de atendimento dos hospitais da região  

 Ampliação dos recursos para as Santas Casas nos pequenos municípios 
 

Região Administrativa de Ribeirão Preto  

 Aumento do custeio da saúde pelo Estado – Santo Antônio da Alegria, Sertãozinho e 
Brodowski 

 Criação de programa de custeio para a saúde – Primeiro Atendimento, para municípios 
pequenos – regional. 

 Construção e reforma do Hospital Santa Tereza – Ribeirão Preto 

 Contratação de pessoal para o Hemocentro – Ribeirão Preto  

 Apoio a Santa Casa – Ribeirão Preto 

 Aumento do numero de vagas para tratamento de dependentes químicos – Ribeirão 
Preto 

 Assistência técnica para se integrar ao programa Pró-Santa Casa – Sertãozinho 

 Atrasos na aquisição e distribuição de medicamentos – Sertãozinho 

 Ampliação / Construção da Santa Casa - Sertãozinho 

 Reposição do quadro – acompanhamento SUCEN – Sertãozinho 

 Construção de AME- Sertãozinho 
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 Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos – Hospital das Clinicas – Ribeirão 
Preto 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Ampliação do repasse de recursos para a saúde - regional 

 Readequação e reforma do Hospital Regional – Sorocaba 

 Recursos para recuperação do Complexo Hospitalar - Sorocaba 

 Aumento de recursos para o serviço de urgência e emergência do Hospital Regional de 
Sorocaba  

 Recursos para reativação da Beneficência Hospitalar de Mairinque (Hospital de 
Mairinque) 

 Recursos para a Secretaria Municipal de Saúde, visando: aquisição de duas ambulâncias; 
um micro-ônibus; manutenção da Santa Casa e a implantação de 10 leitos de UTI na 
Santa Casa – São Roque 

 Custeio para as áreas da saúde - regional 

 

Região Administrativa de Registro 

 Apoio a programas de atendimento a dependentes químicos – álcool e drogas - 
Eldorado 

 Ampliação da rede física hospitalar, incluindo Hospital Regional e Centros de 
Especialidades 

 Aporte de recursos para custeio 

 Construção de novo Hospital de Alta Complexidade – Cajati 

 Construção de AME – Pariquera-açu 

 Necessidade de instalação unidade de radioterapia / quimioterapia / residência médica 
e Programa Saúde da Família  – Cajati 

 Aquisição de equipamentos, melhorias de infraestrutura e aumento do numero de 
funcionário na área de Vigilância Epidemiológica – Dengue – Cajati 

 Implantação de Programas para obesos e fumantes 

 Aquisição de 01 veículo micro-ônibus para transporte de pacientes  – Cajati 

 Reforma do Posto de Saúde e cobertura da Academia do Posto de Saúde no Bairro 
Parafuso – Cajati 

 Reforma, ampliação e aquisição de equipamentos no setor de fisioterapia – Cajati 

 Aquisição de 01 veículo ambulância com 02 macas para transportar pacientes que fazem 
tratamento de radio e quimioterapia em São Paulo e Santos 

 Judicialização - Ministério Público e Justiça acionando os prefeitos 
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Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Implantação do Hospital Metropolitano Regional - São Vicente. 

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Complementação das obras do Hospital Regional de Jundiaí  

 Melhoria no atendimento do HC Jundiaí - regional 

 Aquisição de ambulância – HC Jundiaí - regional 
 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Destinação de verbas para custeio do Hospital Regional de Piracicaba 

 Aumento de recursos para custeio – solicitação dos prefeitos de Iracemápolis, 
Piracicaba, Indaiatuba, 

 Recursos para a Implantação e custeio do Hospital – Iracemápolis 

 Criação de consórcios intermunicipais de saúde – regional – Mombuca 

 A “Judicialização da Saúde” Formar um conselho e assim saber de quem é a 
competência o custeio – Estado/ União / Município  

 

Região Administrativa de Campinas 

 Construção de Hospital Regional – Atibaia 

 Aporte para custeio da saúde - regional 

 Aquisição de aparelhos e equipamentos para o Hospital de Piracaia  ( análises clinicas) 

 Reforma e ampliação da Santa Casa Anna Cintra - Amparo 

 Custeio para exames, médicos, medicamentos e equipamentos para estruturação de 
centros de saúde UBS’s s e Umis – Charqueada e Charqueada 

 Atraso na entrega de medicamentos - Tuiuti, Mococa e Pinhalzinho 

 Criação de Centro de Recuperação para dependentes químicos – jovens e adolescentes 
– Mococa 

 Equipamentos para o Laboratório Municipal – Piracaia 
 

Região Metropolitana de Campinas 

 Reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e 
implantação de Unidade de Tratamento Intensivo– Nova Odessa 

 Construção de um Hospital Metropolitano na região com unidade de tratamento 
intensivo - Nova Odessa 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Construção de Clínica para tratamento de dependentes químicos – drogas e álcool. 

 Apoio ao Programa de prevenção ao uso de drogas - regional 

 Maior investimento na área Oncológica – tratamento integral e integrado – Santa Casa 
de São José dos Campos  
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 Instalação de UTI Oncológica na Santa Casa de São José dos Campos  

 Melhorias do prédio do Hospital do Parque Industrial – São José dos Campos 

 Construção do Hospital da Mulher – São José dos Campos 

 Construção do Hospital da Criança – São José dos Campos 

 Construção do Hospital para Terceira Idade – São José dos Campos 

 Implantação de Centro de Referencia de Transplante de Medula Óssea – São José dos 
Campos 

 Implantação do CEO (Centro de Especialidade Odontológicas) e CER (Centro de 
Especialidade em Reabilitação) - regional 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Implantação de serviço de referência regional de Politrauma e Neurotrauma no Hospital 
Estadual Mário Covas (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de Área Administrativa para otimização do espaço para Assistência do 
Hospital Mário Covas (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Cofinanciamento no custeio mensal do Hospital Radamés Nardini (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Conclusão das obras e implantação do Hospital de Ribeirão Pires (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Reforma e ampliação do Complexo Hospitalar de Santo André (Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC) 

 Reforma da Enfermaria de Pediatria e ampliação dos leitos da UTI Pediátrica do 
Complexo Hospitalar de Santo André 

 Reforma do Hospital Municipal de Diadema (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção do Hospital Infantil de Diadema (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de Hospital Materno-Infantil em Rio Grande da Serra (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de um Hospital Regional de Retaguarda para o Grande ABC (250 leitos) para 
pacientes crônicos e cuidados paliativos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Implantação de 02 unidades de reabilitação da Rede Lucy Montoro no Grande ABC. 

 Participação do Governo do Estado de São Paulo no cofinanciamento do custeio do 
SAMU e UPA - região do Grande ABC 

 Ampliação do número de polo/farmácias de dispensação de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - equipamentos sob gestão 
estadual no Grande ABC 

 Garantir por parte da Secretaria de Saúde áreas de alta complexidade (cirurgia cardíaca 
neonatal, ortopedia, rede oncológica e hematologia ) 

 Criação do Complexo Regulador Regional em articulação como o CROSS (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Reforma, revitalização e modernização do Hospital Serraria (Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC) 

 Aumento do Piso de Atenção Básica (PAB) - (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Recursos para complementação da construção do Hospital da Mulher em São Bernardo 
do Campo (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 
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 Equipamentos para o Hospital de Urgências em São Bernardo do Campo  (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Fortalecimento da RUE com a ampliação dos leitos de UTI Pediátrica do Hospital Serraria 
de cinco para dez leitos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Fortalecimento da RUE com a ampliação dos leitos de UTI Adulto do Hospital Serraria de 
dezoito para trinta leitos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Implantação e funcionamento de um AME Regional para atender os Municípios do Vale 
do Juquery (Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar) 

 Ampliação dos serviços do SAMU para os municípios do Vale do Juquery (Mairiporã, 
Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar) 

 Melhoria no atendimento primário - São Lourenço da Serra e Juquitiba (não tem como 
fazer o atendimento no município e nem na região) 

 Construção de hospital (Regional) com UTI e alas para psiquiátrica, dependentes 
químicos. – Taboão da Serra 

 Aumento de recursos na área da Saúde 

 


