
RA Descrição da Solicitação - Saúde 

Araçatuba Aquisição de Acelerador Linear para a Santa Casa de Araçatuba. 

Implantação de Hospital de Base em Araçatuba - Regional 

Potencializar os procedimentos do Hospital Regional de Mirandópolis 

Implantação de Hospital-Escola / Faculdade de Medicina - Araçatuba 

Racionalização de agendamentos no período matutino, no AME de Araçatuba, 

visando facilitar os atendimentos de pacientes dos municípios mais distantes. 

Racionalizar o atendimento de saúde de forma regionalizada visando diminuir 

os custos de transporte de pacientes. 

Humanização no atendimento nas unidades de saúde 

Instalação de Centro de Excelência em Saúde - Araçatuba 

Criação de um Sistema Sub-regional de Saúde visando a integrar, de forma 

complementar, as unidades de saúde da região. 

Instalação de AME – Cirurgico – Araçatuba 

Instalação de unidade da Rede Lucy Montoro 

Ampliação do Atendimento de especialidades médicas para o Ceama / Iamspe. 

Participação do Estado no Sistema SAMU. 

Aquisição de “Fibrobronscoscópio” para a Santa casa de Araçatuba 

Faculdade de Odontologia – UNESP – recursos para o “Projetos de Implantes 

Osseosintegráveis” e “Centro de Oncologia Bucal”. 

Instalação de Dispensário nas UTIs Neonatal e Lactários nos Hospitais do 

Estado. 

Instalação de Dispensário nas UTIs Neonatal e Lactários nos Hospitais do 

Estado. 



 Expansão do Programa Mãe Canguru para todo o Estado. 

 Instalação de AMES – Cirúrgicos. 

Aquisição de veículos para transporte de pacientes e de hemodiálise. 

 Adoção de pulseirinhas eletrônicas para recém-nascidos em todo Estado. 

Incentivo a formação de médicos geneticistas nas faculdades de medicina do 

Estado. 

Aumento das cotas para exames de Cintilografia do Miocárdio. 

Contratação de serviços de Câmara Hiperbárica – Araçatuba. 

Subdivisão administrativa da RRAS-12 – Araçatuba. 

 Apoio aos Programas de Obesidade Infantil. 

Implantação de Protocolo para Exames de Glicemia para crianças menores de 

12 anos nos hospitais do Estado. 

Implantação de Projeto de Saúde Infantil nas escolas estaduais 

Implantação de Centro de Saúde especializado para Idosos – Araçatuba. 

Implantação de unidade de Atendimento Especializado do IAMSPE – Araçatuba. 

Recursos para o Hospital da Mulher – Araçatuba. 

Instalação de rede de Saúde Mental para adolescentes CAPS Infantil e CAPS AD 

III – Araçatuba. 

Incentivo à formação em Residência Médica nas áreas de psiquiatria, geriatria, 

neurologia e ortopedia. 

São José do 

Rio Preto 

Efetuar novos credenciamentos para atendimento de funcionários vinculados 

ao IAMSPE. 

Aceleração do processo de marcação de consultas médicas pelo IAMSPE. 



Aumento de repasse financeiro às Santas Casas – Regional. 

Ações e gestão no sentido da correção da tabela SUS, defasada por mais de 

cinco anos. 

Aquisição de Equipamentos de Radioterapia para o Hospital Emilio Carlos em 

Catanduva. 

Apoio financeiro às entidades filantrópicas de saúde. 

Central Recursos financeiros para aquisição de equipamentos para Saúde 

Repasse de recursos para despesas de custeio do Hospital Dona Balbinae da 

Maternidade Dr. Carlindo Valeriano Neto 

Recursos para complementação das obras de construção das unidades de 

sáude 

Recursos para obras de reformas no prédio da Irmandade Santa Casa de M. de 

Descalvado 

Implantação de uma unidade da "Rede de Reabilitação "Lucy Montoro" 

Recursos para construção de um centro de fisioterapia 

Recursos para aquisição de ambulância  

Melhoria dos serviços de atendimento à saúde, educação e segurança – 

valorização profissional 

Reposição de recursos humanos em saúde no DRS3 – Araraquara 

Franca Contratação de médicos especialistas para as UBS's da região 

Barretos Continuidade das obras do Hospital Regional de Bebedouro 

 Expansão do número de leitos de UTI na Santa Casa de Barretos 

 Aquisição de aparelhos e equipamentos hospitalares para a Santa Casa de 

Barretos 

Ribeirão 

Preto 

Aumento de recursos de custeio para a área de saúde - Santo Antônio da 

Alegria 

 Aumento de recursos financeiros para a área de saúde  



 Rediscussão do modelo de Atenção Básica em Saúde 

 Expansão do quadro de fuincionários do Instituto Adolfo Lutz 

 reforma e adequações no Hospital Santa Tereza - Ribeirão Preto 

 Construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para apóio técnico e 

psicológico - Riberão Preto 

 Credenciamento de hospital para atendimento IAMSPE (média e alta 

complexidade) - Ribeirão Preto 

 Expansão de aporte financeiro ao IAMSPE (sugestão para todo o Estado) 

 Contrapartida de 2% do Governo para o IAMSPE  

    

    

Vale do 

Paraíba e 

Litoral Norte 

 Aumento do número de leitos para a área de tratamento oncológico – São José 

dos Campos 

 Aumento do custeio para área da saúde 

 Manutenção e ampliação do piso de Atenção Básica – Saúde – São José dos 

Campos 

 Revisão nos critérios de distribuição de órteses e próteses – Lucy Montoro – 

São José dos Campos 

 Manutenção e aperfeiçoamento no sistema de entrega de medicamento de 

alto custo 

 Aperfeiçoamento do sistema de educação dos profissionais em saúde – PAREP 

 Melhoria no atendimento do Hospital Infantil – São José dos Campos 

 Melhoria no atendimento da Santa Casa e Hospital Pio XII 

 Aperfeiçoamento no sistema de transporte de pacientes oncológicos 

 Aquisição de duas câmaras hiperbáricas intra-hospitalar para o Hospital 



Regional de Taubaté e para o Hospital Universitário de Taubaté 

 Aquisição de 200 aparelhos auditivos  - Unidades Básicas de Saúde – UBSs 

 Construção de Hospital Infantil – São José dos Campos 

 Construção de Hospital para Terceira Idade – São José dos Campos 

 Construção de unidades de Pronto Atendimento – UPA, para atendimento de 

saúde mental – São José dos Campos 

 Aumento de recursos para os Hospitais Regionais  

 Aquisição de veículo para translado de corpos e contratação de vigilante – IML 

de São José dos Campos 

 Ampliação do convênio com a Santa Casa – São José dos Campos 

Baixada 

Santista 

Reabertura do Hospital Municipal de Cubatão 

 Reativação do funcionamento do Hospital dos Estivadores 

 Implantação do AME – Litoral Sul 

 Implantação de Hospital Regional – São Vicente 

 Reforma de unidades de saúde – Praia Grande e Litoral Sul 

 Implementação de novas especialidades médicas e exames no AME – Praia 

Grande 

Registro Reativação do SAMU / SIMOV – Vale do Ribeira 

 Reajuste salarial para funcionários do CONSAÚDE – Pariquera-açu 

 Investimentos nos programas de saúde – Vale do Ribeira 

 Aumento do quadro de médicos, enfermeiros – saúde – Vale do Ribeira - 

CODEVAR 

 Credenciamento de médicos de especialidades para o IAMSPE 



 Renovação de equipamentos e frota da SUCEN (Superintendência de Controle 

de Endemias) - Regional 

Sorocaba Instalação de Posto de Atendimento de Saúde dentro do Fórum de Sorocaba 

 Aperfeiçoamento do sistema de informação de repasse de saúde – semelhante 

ao Fundo Nacional de Saúde 

 Aquisição de ambulâncias, micro-ônibus para Departamento de Saúde – São 

Roque 

 Aumento de recursos para manutenção da Santa Casa – São Roque 

RA Descrição da Solicitação - Saúde 

RA/ RM 

Campinas 

Implantação de Hospital Regional em Atibaia 

 Aquisição de equipamentos – Saúde – Monte Mor 

 Reforma e ampliação de prédios das unidades saúde – Várzea Paulista 

 Construção de uma UIS – Unidade Integrada de Saúde – Aguaí 

 Renovação da frota da saúde – São João da Boa Vista 

 Aquisição de equipamentos para instalação de laboratório municipal de 

análises clínicas – Monte Alegre do Sul 

 Ampliação do Hospital Ana Cintra – Amparo 

 Aquisição de aparelho de ultrassonografia – Pedra Bela 

 Aquisição de van e ambulâncias “tipo A” para transporte de paciente – Pedra 

Bela 

 Aquisição de carros, tipo sedan, para pacientes acamados que necessitam de 

atendimento domiciliar – Pedra Bela 

 Ampliação da Santa Casa Ana Cintra – Amparo 

 Construção / implantação de unidade integrada de saúde – Hospital Dia – Aguaí 

 Aprimoramento do sistema de saúde – Várzea Paulista 



AU Jundiaí Regularização de repasses de recursos para o convênio “Santa Casa 

Sustentável” – Jundiaí 

 Implantação de maternidade para o município de Jarinu (não existe 

maternidade no município)  

 Regularização e maior oferta de medicamentos para o Hospital Regional – 

Campo Limpo Paulista 

 Aumento da participação do Estado no financiamento da saúde – Jundiaí 

AU 

Piracicaba 

Início do funcionamento do Hospital de Piracicaba 

 Recursos de custeio para o funcionamento do Hospital de Piracicaba 

 Saúde/ Desenvolvimento Social/ Segurança Pública - Ações de parceria no 

enfrentamento e combate as drogas –  Regional/Secretaria da Justiça 

RM São 

Paulo 

Implantação de AME Regional para os municípios do Vale do Juqueri – sub 

região Norte São Paulo 

 Maior participação do Estado nos investimentos do SAMU – Saúde 

 Saúde/Desenvolvimento Social – Criação de programa para idosos com 

deficiência intelectual junto aos Centros de Convivência do Idoso 

 Criação de serviços de transportes para pessoas com deficiência intelectual – 

RMSP 

 Implantação de UTI – móvel para municípios carentes – ex: Vale do Ribeira 

 Aumento da participação do Estado no Sistema de Saúde – SUS 

 Expansão no atendimento do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras 

Drogas – CRATOD 

RA Descrição da Solicitação - Saúde 

Presidente 

Prudente 

Aumento de quadro de funcionários na área de saúde – Presidente Prudente 

 Repasse de 2% de contrapartida para o IAMSPE 

 Implantação de Hospital Regional do IAMSPE na região 



  Construção de Hospital Penitenciário  

 Descentralização do atendimento da saúde evitando a chamada 

“ambulancioterapia” 

 Fortalecimento do Sistema SUS com integral participação dos entes envolvidos 

 Atendimento de saúde preferencial para pessoa com deficiência  

 Expansão da Rede Lucy Montoro para fornecimento de órtese e prótese – 

Presidente Prudente e região 

 Recursos e investimentos para o Hospital Regional Doutor Domingos Leonardo 

Ceravolo para pessoas portadoras com deficiência 

 Destinação de recursos para funcionamento da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) - Teodoro Sampaio 

Marília Repasse de 2% de contrapartida para o IAMSPE 

 Aquisição de equipamentos para lavanderia do Hospital das Clínicas de Marília  

 Fiscalização das unidades terceirizadas para atendimento de saúde 

 Instalação de elevador no Hemocentro de Marília  

Bauru Repasse de 2% de contrapartida para o IAMSPE 

 Implantação de programas de assistência à saúde mental a funcionários 

policiais e da administração penitenciária 

 Aumento de recursos humanos e assistência médica – IAMSPE – Bauru 

 Melhoria dos serviços de saúde e aumento do número de leitos hospitalares 

 Cumprimento do reajuste salarial na data-base e aumento do valor do vale-

alimentação - Saúde 

 Recursos para custeio de Santas Casas e hospitais beneficentes 

 Recursos para custeio dos Hospitais Amaral Carvalho e Thereza Perlatti - Jaú 

 Recursos para o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP – 

Bauru 



 Recursos para os Hospitais de Base e Estadual 

Itapeva Implantação do Hospital Regional de Itapeva 

 Credenciamento da Santa Casa de Itapeva para serviços de oncologia 

 Transformação da Santa Casa de Itapeva em Hospital Regional 

 Manutenção e obediência dos cronogramas de repasse de recursos para saúde 

 Aprimoramento dos programas de distribuição de medicamentos FURP – Barra 

do Chapéu 

 Redistribuição e logística locacional de equipamentos de saúde, visando à 

diminuição de viagens de pacientes – Barra do Chapéu 

 Aquisição de veículo para transporte de pacientes – Barra do Chapéu 

 


