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Descrição da Solicitação – Secretaria da Saúde 

 

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de AME MAIS (Cirúrgico) – Lourdes 

 Reformulação dos critérios de destinação de emendas parlamentares  

 Alocação de funcionários técnicos visando o atendimento cirúrgico de média/alta 

complexidade - Hospital Estadual Mirandópolis  

 AME MAIS - necessidade de implantação na região 

 Hospitais Sustentáveis – Santa Casa de Araçatuba – expansão dos serviços visando 

atendimento de cirurgias de alta complexidade / Atendimento Oncológico - Serviço Renal / 

hemodiálise 

 Implantação de Hospital Sustentável e Estruturante – Penápolis – Birigui - Andradina 

 “Judicialização” na área da saúde – necessidade de definição de critérios decorrentes das 

questões sociais 

 Aumento do número de médicos especialistas nas UBS - pediatria 

 Aprimoramento do serviço de transporte de pacientes na área da saúde 

 Implantação de ações para Animais abandonados – Proteção e Abrigo – apoio e atendimento 

gratuito 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior oferta de médicos nas Unidades Básicas de Saúde  

 Maior oferta de especialidades médicas 

 Maior investimento na saúde da região 

 Maior e melhor atendimento nas unidades de saúde 

 Hospital de Referência com mais especialidades por ser região carente. 

 Equipamentos e ampliação de leitos, UTI – infantil 

 Maior alcance de serviços prestados pelo IAMSPE 

 Destinar mais recurso para o Sistema Único de Saúde 

 Construção de unidade hospitalar que atenda causas de alta e média complexidade - Regional 

 Criação de um Centro de Referência na área de doença de queimaduras 

 Implantação de AME Cirúrgico (AME +) – Araçatuba 

 Melhor o atendimento, médicos para várias especialidades- Guararapes 

 SUS - IAMSPE – Pagamento obrigatório de contrapartida e revisão dos critérios de repasse. 

 Expansão de Centros de Atendimento com médicos especializados.  

 Disponibilizar exames complexos, como ressonância magnética, ultrassom, tomografias  
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 Atendimento do IAMSPE, maior investimento no interior 

 Investimento no sentido de prevenir doenças como obesidade 

 Investimento em saúde, atendimento em sistemas de atendimento de alta e média 

complexidade. Há grande necessidade de AMES na região 

 Contratação de médicos especializados no sistema de plantões - Guararapes 

 Implantação de AME com pequenas cirurgias 

 Investimento e um novo Hospital para atendimento da região 

 AME Cirúrgico de alta Complexidade 

 Melhoria no atendimento e das condições de instalações. Cobrança do compromisso dos 

profissionais no atendimento 

 Maior participação do Estado em cirurgias eletivas; AME cirúrgico na região 

 Implementação do serviço de modo a atender adequadamente no menor tempo possível a 

demanda instalada 

 Melhorar a qualidade dos atendimentos, exigir qualificação mais precisa dos profissionais que 

estão deixando muito a desejar 

 Que todos possam ter mais acesso aos serviços médicos gratuitos de qualidade, e criar 

programas que trabalhem a prevenção 

 A região de Araçatuba carece de cirurgias na área ortopédica – Bilac 

 Hospital de Mirandópolis – tem capacidade física e instalada; necessidade recursos humanos 

(técnicos e médicos) 

 Aporte financeiro para gestão dos hospitais e Santas Casas Sustentáveis 

 Hospital Estruturante – Apoio a Santa Casa de Araçatuba – referencia para alta complexidade 

aos 40 municípios de abrangência regional 

 Disponibilizar / credenciar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade: neurocirurgia, 

ortopedia, oncologia e STRS – Serviço de Terapia Renal Substitutiva – diálise e hemodiálise 

 Apoio aos “Hospitais Estratégicos” – Santa Casa de Birigui – referência para média 

complexidade aos 10 municípios da microrregião / Santa Casa de Andradina – referência para 

média complexidade aos 12 municípios da região / Santa Casa de Penápolis – referencia para 

07 municípios da microrregião 

 Mais projetos para proteção aos animais, nunca lembrados pelo Governo 

 

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Conclusão das Obras do Hospital de Bebedouro 

 Disponibilização de Equipamentos para diagnósticos nos Hospitais Municipais evitando o 

transporte de pacientes 

 Expansão dos Serviços de Média Complexidade no Hospital Regional de Bebedouro 

 Ampliação física e dos serviços da Santa Casa de Barretos 
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 Aumento da participação do Estado no custeio da Saúde 

 Apoio do Estado no atendimento à “Judicialização” dos remédios de alto custo - Viradouro 

 Reforma do Hospital Municipal de Jaborandi 

 Criação de Centro Regional de Diagnóstico 

 Distribuição de medicamentos prescritos por médicos particulares – Pirangi 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Finalização da obra do Hospital Regional de Bebedouro 

  Ampliação do atendimento média / alta complexidade – Pirangi 

 Auxilio as Santas Casas - Regional 

 Capacitação para a melhoria do atendimento médico hospitalar 

 Reforma Hospital Dr. Amadeu Pagliusi, adequação norma técnica arquitetônica RDC – 50 - 
Jaborandi 

 Término do Hospital Regional com a implantação de cursos profissionalizantes  

 Financiamento de custeio para a saúde e melhoria na distribuição de remédios – Viradouro  

 Ampliação da rede de atendimento, para reduzir tempo de espera para consulta e exames 

 Ampliação da Santa Casa de Barretos visando o atendimento da região - Vista Alegre do Alto 

 Recursos para ampliar e equipar a Santa Casa de Bebedouro  

 Aumento do número de profissionais e equipamentos para exames de especialidades médicas 

nos centros de atendimento regionais – Monte Azul 

 Valorização dos funcionários, melhores condições de trabalho para profissionais da área da 

Saúde – Colina 

 Melhoria dos serviços de Saúde – Guaraci 

   

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Criação do Centro de Estudo da Obesidade – Departamento de Saúde Coletiva – USP 

 Disponibilização de área no Campus USP – Bauru para instalação do Centro de Estudo da 

Obesidade 

 Continuidade das reformas do Hospital Manoel de Abreu – Bauru 

 Aumento do número de Vagas no Hospital da FAMESP – Bauru 

 Saúde – Aumento do teto de recursos para atendimento em Radioterapia – Bauru 

 Implementação do Projeto / Ampliação do HC / USP 

 Apoio na área da Saúde para pequenos municípios – Macatuba 

 Recursos para transporte de pacientes devido à longa distância dos centros médicos – Saúde – 

Macatuba 
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 Reforma e modernização do Adolfo Lutz – Bauru 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Reforma do Hospital Manoel de Abreu - Bauru 

 Aquisição de aparelhos de Tomografia e Ressonância Magnética - Bauru 

 Conservação e renovação do Parque Tecnológico do Hospital Estadual de Bauru 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de um Centro de Excelência em diagnóstico e tratamento oncológico infantil  

 Continuidade da reforma do Hospital Manoel de Abreu – Bauru 

 Recursos para implantação do Hospital das Clínicas da USP – Bauru 

 Instalação de AME – Bauru 

 Investimento em hospitais / núcleos de saúde 

 Recursos de Custeio para as Santas Casas – Bauru 

 Ampliação de atendimento do Hospital Estadual e parceria com outros estabelecimentos 

hospitalares da cidade e região  

 Recursos para custeio para o transporte de pacientes – Macatuba 

 Instalação de Centro Avançado de Atendimento ao Indivíduo Obeso - Integração das 

faculdades de medicina com o atendimento emergencial  

 Melhoria do atendimento básico de triagem evitando os processos de Judicialização 

 Melhoria do atendimento básico- Piratininga 
 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de recursos para o Hospital de Sumaré 

 Média e Alta Complexidade – Nova Odessa 

 Aquisição de ambulâncias – Corumbataí 

 Recursos para recuperação do prédio do Instituto Adolfo Lutz – Rio Claro 

 Financiamento da alta e média complexidade – Hospital São Vicente de Paulo – Jundiaí 

 Mais recursos para custeio – Alta e média complexidade – UNICAMP 

 Hospitais Filantrópicos e Santas Casas não tem alteração na tabela SUS 

 Regulação Regional do CROS – distribuição entre hospitais filantrópicos e públicos- integração 

e distribuição corretas 

 AME – trabalho integrado com as instituições da região  

 Secretaria da Saúde precisa assumir o HC – os hospitais universitários – UNICAMP 

 Reformulação da Politica Estadual de Saúde com corresponsabilidade na gestão financeira – 

Atibaia 

 Aumento gradual do financiamento compartilhado da Atenção Básica de Saúde – Atibaia 
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 Participação financeira do Estado no SAMU e UPA – Atibaia 

 Aumento Gradual da vinculação em Saúde de 12% para 14% 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Compra de remédios / medicamentos para abastecimento do Sistema Municipal de Saúde - 

Itobi 

 Reforma do Centro Médico de Conchal – CEMEC – “Dr. Nelson Salomé” 

 Construção de prédio público para Programa de Saúde da Família – PSF – Divinolândia 

 Melhorias no Instituo Adolfo Lutz – Rio Claro 

 Construção de um Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 

 Construção de Hospital Regional – Bragança Paulista 

 AME – Atibaia – Transformação em AME Mais 

 Instalação de Unidade da Rede Lucy Montoro – Bragança Paulista 

 Celebração de Convenio com o Hospital São Vicente de Paulo no Programa Santa Casa 

Sustentável – Jundiaí 

 Manutenção do Convenio Pró Santa Casa com a FMJ/HU – Jundiaí 

 Implantação do Polo Municipal de dispensação da Regional de Saúde – Jundiaí 

 Aumento da oferta de Cirurgias Eletivas em Ortopedia – Jundiaí 

 Ampliar e especializar a equipe CROSS – Jundiaí 

 Ampliar a oferta de serviços em Oncologia Clinica e Cirúrgica – Jundiaí 

 Criação do Centro Estadual de Referencia em Oftalmologia – Jundiaí 

 Ampliar a oferta em consultas com especialistas – Jundiaí 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Recurso para custeio – Itapira 

 Hospital Regional – aumentar a capacidade para tende demanda de internação, cirurgias, 

exames – Analândia 

 Custeio para saúde 

 Mais hospitais regionais – Mogi Mirim 

 Melhorias no Hospital de Santa Maria da Serra 

 Aumento de vagas par UTI - Regional 

 Reforma no prédio do instituo Adolfo Lutz – Rio Claro 

 Expansão dos serviços de Saúde (média e alta complexidade) – Valinhos 

 Centralização do atendimento de alta complexidade ou atendimento de alto custo 

 Aumento de RH e equipamentos de serviços de Saúde 

 Infra aos hospitais, unidades abertas 24 horas 

 Valorização dos profissionais da saúde e incentivos a Faculdade de Medicina 

 Ampliação e modernização do Hospital Estadual – Sumaré 

 Aumento de custeio para Atenção Básica, pequenas cirurgias de baixa e média complexidade 
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 Recursos para o Hospital Municipal – Americana 

 Hospital Regional, AME Atibaia, instalação do Hospital Lucy Montoro – Bragança Paulista 

 Construção de sedes para atendimento das equipes de PSF 

 Melhorias nas unidades de saúde com infraestrutura, equipamentos e mão de obra 

especializada – Piracicaba 

 Atendimento de alta e média complexidade – UNICAMP / Hospital Estadual – Sumaré 

 Manutenção dos hospitais, UBS, UPAS para melhor atendimento 

 Melhores condições para Atenção Básica  

 Custeio para Atenção Básica e Atenção Hospitalar 

 Investimento na saúde de alta complexidade – Fomento a pesquisa e Inovação em saúde 

 Recursos para custeio do Hospital de Clinica da UNICAMP 

 Mais investimento para aquisição de remédios e exames- Itobi 

 Aquisição de ambulâncias e veículos par a saúde – frota sucateada – Corumbataí 

 Ampliação do Programa Santa Casa Sustentável – inclusão do Hospital de Caridade São Vicente 

de Paulo- Jundiaí 

 Compra de equipamentos para hospital de Estiva Gerbi 

 Ampliação do hospital estadual 

 Maior qualificação aos profissionais dos Centros de Saúde – atualização 

 Manutenção da gestão em saúde aos consórcios de municípios 

 Finalizar reforma do Hospital Municipal de Americana 

 Maior cobertura por parte do estado nas terapias oferecidas para crianças com autismo 

 Eficiência na aquisição de medicamentos 

 Melhorias nas empresas públicas com focos em produção e vacinas de combate a epidemias 

 Auxilio ao município nas despesas – custeio Saúde 

 Construção da Secretaria Municipal de Saúde e equipamentos – Brotas 

 Transferência de Fundo a Fundo para que os municípios consigam agilizar e executar seus 

investimentos – Analândia 

 Ampliação das transferências Fundo a Fundo 

 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Ação do Estado visando equacionar a questão da “judicialização” dos medicamentos 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aquisição de 01 van adaptada para acessibilidade e 01 micro-ônibus para área da saúde 

(custeio) – Tabatinga 
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 Construção de espaço físico abrangendo: Centro de Especialidades / Farmácia Municipal / 

Centro de Fisioterapia / Secretaria Municipal de Saúde - Matão  

 Construção da Unidade de saúde- UBS – Las Lomas - Matão  

 Ampliação / reformas: UBS – Jardim São José / UBS – Jardim Paraíso / Centro de Fisioterapia / 

terminar reforma da UBS – São L. do Turvo – Matão  

 Aquisição de “castra-móvel” – Matão  

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Transferência voluntaria para medicamentos judiciais de distribuição a população 

 Suporte às Santas Casas de Misericórdia 

 Construção da UBS na região do Vale Verde 

 Melhoria de condições e atendimento na saúde 

 Investimento em novos Centros de Especialidades Médicas e aumento do custeio 

 Investimento em saúde básica melhorando o repasse para municípios 

 Manutenção de ampliação do Centro de especialidade e cirúrgico (AME´s)  

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Construção de Hospital de Referência - Guará 

 Saúde Metal – poucas ações financeiras / problemas com judicialização (número de leitos)  

 Suporte do Estado na internação – Saúde Mental 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Atendimento Básico/ Alta e Média complexidades 

 São enormes as filas para cirurgias eletivas 

 Construção do Hospital estadual 

 Que os pacientes fossem atendidos dentro dos municípios  

 Aquisição de ambulância para atendimento dos usuários do SUS – Ipuã 

 Investimento maior no Atendimento Básico, (falta medicamentos, exames e cirurgias eletivas) 

 Maior investimento em hospitais e assistência médica 

 Implantação de Hospital de Clinicas Estadual – Franca 

 Atenção à Saúde Mental 

 Melhorias na Santa Casa de Franca 

 Construção de Hospital Regional e a construção da sede do Departamento Regional de saúde 

 Aprimorar a oferta de serviços e um hospital público em Franca 
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 Investir em saúde mental dos adolescentes, ampliando a prevenção 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de curso de medicina na UNESP – Itapeva 

 Melhoria no atendimento Atenção Básica 

 Incentivo para o Programa Mais Médicos – Itapeva 

 Custeio da Saúde – Ribeirão Branco 

 Ajuda do Governo Estadual para Santa Casa – Angatuba 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior investimento em custeio, melhoria na estrutura – Ribeirão Branco 

 Infraestrutura para o custeio da saúde – Ribeirão Branco 

 Instalação de curso de medicina na UNESP – Itapeva 

 Investimento na Atenção Básica – prevenção e promoção da saúde, Alta e Média 

complexidade 

 Contratação de mais médicos, melhoramento nos serviços de urgência e emergência 

 Estruturação pelo fato de ser unidade regional 

 Maior destinação dos impostos para o setor - Fartura 

 Maior estruturação, investimento a saúde básica – Angatuba 

 Aprimorar o sistema saúde, com mais profissionais em regiões carentes, com controle 

eficiente nas jornadas de trabalho – Avaré 

 Assegurar atendimento básico e localizado em cada região da cidade, promovendo a 

prevenção, além de dinamizar a destruição de medicamentos 

 Maior investimento para contratação de médicos, recursos para realizar exames e 

equipamentos 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento nos repasse de custeio para pequenos municípios – Santa Cruz do Rio Pardo / 

Alvinlândia 

 Recomposição do Programa Mais Médicos – Alvinlândia 

 Ampliação do Hospital Regional de Assis - Maracaí 

 Transformação do AME em AME Cirúrgico – Marília 
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 Participação do Estado no custeio do SAMU- Maracaí 

 Implantação de Santa Casa Estruturante – Ampliação do Programa Pro´ Santa Casa – Maracaí 

 Instalação de AME Regional – Oscar Bressane 

 Fortalecimento (equipamento, custeio, gestão, estrutura,...) da FAMEMA / HC – Marília 

 Instalação de unidade exclusiva de saúde para presidiários – Tarumã 

 Implantação de programas de Saúde para pequenos municípios- Candido Mota 

 Apoio a Santa Casa de Palmital 

 Expansão do projeto “Leito Santa Casa Retaguarda” (projeto do HC de Ribeirão Preto) - 

Pompeia 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 

 Apoio às Santas Casas – visando desafogar os hospitais maiores, gerando renda as cidades 

pequenas 

 Repasse para Santa Casa para custeio – Pompéia 

 Aumento na oferta de serviços em Alta Complexidade; Tratamento para usuários de drogas; 

Atendimento básico 

 Autorização para realização de concurso - FAMEMA 

 Vincular parte do recurso arrecadado com multa de trânsito para saúde pública  

 Participação do Estado no custeio do sistema de saúde pública nos municípios – Santa Cruz do 

Rio Pardo - Florínea 

 Investimento em atendimento na Atenção Básica – Alvinlândia  

 Atendimento de alta complexidade e tratamentos para usuários de drogas 

 Mais médicos para melhorar o atendimento das pessoas menos favorecidas – Candido Mota 

 Maior participação do Estado na saúde, investir mais nos hospitais regionais e Santas Casas – 

Palmital 

 Investir e reestruturar o Hospital Regional de Assis 

 Transformar o AME de Assis em AME Cirúrgico 

 Investir nas Santas Casas de pequeno porte – Maracaí 

 Maior parceria entre SES e as DRS, investimentos e ações que diminuam ações judiciais e 

possibilitem ações técnica  

 Acréscimo na oferta de média e alta complexidade por meio do incremento de tecnologia, 

leitos hospitalares, potencialização dos equipamentos de saúde já existentes; qualificação 

profissional – Marília  
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RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de unidade da Rede Lucy Montoro na Região de Presidente Prudente 

 Instalação de leitos adicionais de UTI no Hospital Regional de Presidente Prudente 

 Implantação do Hospital Regional da Alta Paulista – Irapuru 

 Apoio do Estado ao Atendimento Primário de Saúde 

 Melhorias e apoio às Santas Casas de Referência - Adamantina 

 Apoio à Faculdade de Medicina Municipal de Presidente Prudente 

 Implantação de serviços especializados de Saúde em Oncologia, Cardiologia e Renais Crônicos 

– Narandiba 

 Implantação de “novo” AME na Região – Theodoro Sampaio 

 Expansão do número de vagas de UTI – Theodoro Sampaio / Regional 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aquisição de ambulâncias - Pirapozinho 

 Implantação do AME + - Presidente Prudente 

 Expansão no atendimento na especialidade de oftalmologia – Hospital Regional - Presidente 

Prudente 

 Aumentar o número de leitos – UTI em hospitais públicos da região 

 Manutenção e implantação de Programas Públicos de Saúde / Ampliação da rede de serviços 

SUS/ melhoria no atendimento / eficiência e garantia de serviços com qualidade / 

Reestruturação dos serviços ofertados aos usuários, como também das instalações - 

Adamantina 

 Recursos para custeio - Santa Casa de Adamantina  

 Recurso para custeio / manutenção da Santa Casa de Misericórdia de Santo Anastácio 

 Recursos para aquisição de equipamentos para sala de emergência (monitor cardíaco, 

respirador, cardiotocografo), para lavanderia (máquina de lavar roupa, calandra, secadora), 

para centro cirúrgico (mesa cirúrgica, foco cirúrgico aparelho de ultrassom) – Santa Casa de 

Misericórdia de Santo Anastácio 

 Implantação da Rede Lucy Montoro em Presidente Prudente 

 Ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde “Eulina Ramos Passos” – Santo Expedito 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecimento das Santas Casas 

 Investimento no atendimento de média e alta complexidade 

 Ampliação da rede hospitalar na região - Mirante do Paranapanema 

 Aumento de recursos par área da saúde 

 Aumento dos atendimentos na área da saúde – para que haja prevenção de saúde familiar 
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 Mais qualificação e equipamentos para hospitais da região 

 Instalação de uma faculdade de Medicina na UNESP 

 Melhoria no atendimento em saúde – Atendimento Básico 

 Implantação de Hospital Regional na Nova Alta Paulista 

 Construção de mais uma unidade AME – Emilianópolis 

 Construção de Hospital Regional na Alta Paulista 

 Instalação de AME – Rosana 

 Ampliação dos equipamentos e especialidade de médicos – Teodoro Sampaio 

 Implantação da Rede Lucy Montoro, AME MAIS e atendimento de alta e média complexidade 

 Melhoria no serviço de saúde – Presidente Venceslau 

 Construção de Hospital Regional – Dracena 

 Programas para jovens e crianças de prevenção do uso de drogas 

 Contratação de fisiatra 

 Oferta de mais médicos especialistas 

 Incentivo e descentralização da saúde para municípios que possuem condições de realizar a 

gestão 

 

RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de recursos humanos, financeiros e técnicos – CONSAÚDE 

 Reforma e ampliação dos equipamentos da Base da Saúde nos municípios da região 

 Cursos técnicos na área da saúde 

 Curso de Medicina em Pariquera-Açu 

 Maior atenção aos dependentes químicos dentro da área da saúde  

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Retomada da obra de reforma e ampliação do Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua (HRLB) 

de Pariquera- Açu 

 Instalação do aparelho de radioterapia (a acelerador linear) no Hospital Regional Leopoldo 

Bevilacqua (HRLB) de Pariquera- Açu 

 Diversos equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal - Estância Turística de Eldorado- 

Câmara Municipal de Eldorado 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecer / intensificar a organização do sistema de saúde em redes de atenção  

 Conclusão da ampliação do Hospital Regional com ampliação dos serviços  

 Conclusão de obras do Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua – Pariquera- Açu, 

Fortalecimento do Consórcio como gestor 
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 Investimento na atenção primária e nas estruturas de assistência hospitalar nos municípios – 

Jacupiranga 

 Implantação de ouvidorias para que padronize o atendimento humanitário- Itariri 

 Evitar gasto com transporte, licitação para medicamentos  

 Continuidade das obras do Hospital de Pariquera- Açu  

 Implantação de Serviço Radioterapia no Hospital Regional 

 Recursos financeiros para Atenção Básica  

 Ensino Superior – através de parcerias universitária em saúde – residência médica – 

especialização 

 Retomada das obras de ampliação do Hospital Regional de Pariquera-Açu 

 Melhoria no atendimento / número de vagas para especialidade (ofertas) e atendimento em 

radioterapia  

 Conclusão da ampliação do HRVR/Faculdade de Medicina no antigo prédio HRVR 

 Contratação de mais profissionais da área da Saúde 

 Investimento em atendimento básico e informatização 

 Investimento e aumento dos recursos para custeio para os hospitais de média e alta 

complexidade 

 Implantação de Curso de Medicina  

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS 

 Saúde da Família –necessidades/ custeio / assistência farmacêutica – Morro Agudo 

 Acessibilidade ao Hospital - Serrana 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Santa Casa de Serrana - Manutenção do corpo clínico e de estrutura hospitalar (serviços de 

maternidade) 

 Inclusão do município de Sertãozinho no Projeto Hora Marcada que visa otimizar o acesso e o 

conforto dos usuários do SUS 

 Reformado Centro de Saúde II Aparecida Maria Germana Martins – Centro de Especialidade 

Médicas – Sertãozinho 

 Reativação ou celebração de novo convênio entre Secretaria da Saúde e a Santa Casa –para 

investimento, reforma e ampliação das dependências do hospital – Sertãozinho 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Custeio das UBS – Especialidade – Jardinópolis 

 Reforma e ampliação da UBS  

 Ampliação de recursos para custeio – urgência e emergência e saúde mental 

 Investimentos nas UBS – estrutural e HR – médicos e profissionais da saúde 
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 Prioridade de recursos para melhor atendimento à população tais como exames e cirurgias 

 Melhoria no Atendimento Básico – equipando dos Postos de Saúde para rápido diagnóstico 

 Ampliação dos recursos, contratação de funcionários, melhoria dos salários 

 Criação de mais AMES – Orlândia 

 Mais investimento na compra de remédios de alto custo 

 Aumento da participação do Estado no financiamento da saúde municipal em equipe 

assistência farmacêutica – Morro Agudo 

 Maior investimento com modernização de sistemas, softwares e capacitação e funcionários 

 Investimentos na contratação de mais médicos e equipamentos de saúde 

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Necessidade da Conclusão da UBS de Nhandeara 

 Ampliação no atendimento do Hospital de Base – Zona Norte de São José do Rio Preto 

 Criação de equipamento híbrido para idosos (saúde e educação) 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Prioridade na atenção básica / prevenção de enfermidades 

 Investimento e melhoria nos atendimentos de alta e média complexidade 

 Alta demanda de medicamentos e “judicialização” – Nhandeara 

 Aumento do número de profissionais na área de saúde 

 Aumento do número de médicos, melhoria no atendimento integração total entre todos os 

setores 

 Aumento do número de atendimentos na área de ortopedia e nefrologia 

 Aumento do número de médicos especialistas 

 Expansão do Programa Saúde da Família 

 Atendimento Básico – aumento de oferta 

 Medicamentos – os municípios estão sobrecarregados com a demanda e judicialização – 

Nhandeara 

 Reorganização da Atenção Básica de acordo com a necessidade real de cada região 

 Médico da Família – aumento do programa – preventivo 

 Qualificação para profissionais na área da saúde 

 Saúde - melhorias nas unidades existentes, melhor atendimento e melhor qualidade de vida 

 Programas de Combate a Drogas – prevenção e tratamento 
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RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Melhoria no atendimento do Hospital do Estivador – atende toda a população metropolitana 

 Ampliação do número de leitos; infraestrutura dos Hospitais Guilherme Alves e Hospital dos 

Estivadores. 

 Déficit de leitos – investimento em hospitais; otimização dos que já existem 

 Melhor atendimento para a população Trans e LGBT no Hospital Guilherme Alves 

 Criação do Hospital Regional em Santos 

 Saúde – déficit de 800 a 1.000leitos e um grande número de leitos inativos – Hospital do 

Estivador 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Necessidade de Hospital de média e alta complexidade – São Vicente 

 Atendimento básico, principalmente nas zonas subnormais 

 Aumento do numero de leitos hospitalares e a oferta de procedimentos médicos  

 Investimento em hospitais 

 Ampliação da oferta do sistema CROSS / ampliação do atendimento de lata complexidade – 

Hospital Regional 

 Programas de ações para pessoas com deficiência – Hospital regional 

 Mais investimentos, infraestrutura para melhorar a qualidade e diminuir a espera 

 Melhor implementação das politicas de saúde, garantindo o funcionamento dos equipamentos 

 Ampliação de ofertas dos serviços em saúde e leitos de internação  

 Ampliação de atendimento a saúde da família 

 Construção de novos hospitais 

 Aumento do número de leitos 

 Mais tecnologia nos hospitais e mais estrutura também, principalmente no SUS 

 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 CRATOD – necessidade de parceria com as UBS e CAPS – álcool, droga e entorpecentes  

 Aumento de dotação orçamentária para a saúde 

 Recursos para instalação do AME – Francisco Morato 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Equipamentos e convênios objetivando melhoria no atendimento da população 

 Priorizar o atendimento aos municípios  

 Saúde – Atendimento Básico  

 Implantação do AME e ampliação dos hospitais de Franco da Rocha 

 Melhoramento da ligação entre o Estado e o Município em relação aos sistemas 

(equipamentos) de saúde 

 Aumento da parceria do CRATOD com as UBS e os CAPS, no que se refere ao tratamento do 

tabagismo 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Repúdio a extinção da SUCEN 

 Reposição salarial 

 Reajuste do vale - alimentação – Contrapartida do Estado – IAMSPE 

 Reposição de funcionários pelo alto índice de aposentadoria 

 Aquisição de ambulâncias – Bofete 

 Transporte de pacientes em tratamento oncológico e hemodiálise – fluxo do CROS – muitas 
reclamações – rever deslocamentos 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aquisição de equipamentos hospitalares (desfibriladores, monitores cardíacos 
multiparametros, bombas de infusão, oximetro, aparelhos de eletrocardiograma) e 
ambulâncias - Ibiúna 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Custeio para o Hospital de Ibiúna 

 Investimento em Atenção Básica 

 Construção de Centro de Apoio a pessoas com necessidades especiais e doenças raras 

 Unidades de alta complexidade descentralizadas 

 Treinamento dos usuários de unidades de saúde para ferramentas tecnológicas 

 Apoio aos municípios apara aquisição de medicamentos 

 Aumento do número de profissionais na área da saúde (médicos e técnicos), equipar os 
hospitais  

 Descentralização do DRS – pois dependemos da UNESP Botucatu e por ser um hospital escola 
está estagnado – Bofete 

 Tecnologia de inteligência para o controle do Aedes – Regional 

 Recursos para setor de zoonose – Ibiúna 
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RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Aquisição de Prótese auditiva 

 Aplicação da Vacina Pneumococo 

 Instalação de Hospital para atender a população (Paraibuna) - Vale Histórico 

 Custeio do Hospital do Litoral Norte – Caraguatatuba 

 Monitoramento do mosquito Aedes 

 Tecnologia de inteligência para prevenção de epidemia 

 Contratação de médicos – compensação após o término trabalhar no SUS 

 Construção de Hospital para alta complexidade para animais – Hospital Veterinário 

 Construção de Hospital Regional no Vale Histórico  

 Implantação da faculdade de Medicina na região 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Recursos para aquisição de prótese auditiva – São José dos Campos 

 Instalação de curso de Medicina junto a Universidade UNESP – São Jose dos Campos 

 Construção de Hospital Infantil - São Jose dos Campos 

 Ampliação dos serviços de atendimento especializado de saúde para animais de grande porte, 
transporte para remoção de animais acidentados e doentes, medicação, tratamento e 
acolhimento - São Jose dos Campos 

 Construção de Hospital veterinário /UPA –VET – para tratamento de alta complexidade São 
Jose dos Campos 

 Implantação de Centro de Referência Animal – pronto atendimento de resgatados, castração, 
microchipagem, farmácia popular.... São Jose dos Campos 

 Construção de unidade de Pronto Atendimento Pediátrico – UPA Infantil- São José dos Campos 

 Construção de unidade de Pronto Atendimento Geriátrico – UPA Melhor Idade- São Jose dos 
Campos 

 Aumento de repasse de verbas para hospitais conveniados - São Jose dos Campos 

 Aumento de vagas com clínicas de reabilitação para dependentes 

 Reserva de vagas do novo Hospital Regional dentro do Plano de Gestão do Estado para o 
município de São José dos Campos 

 Construção de Hospital Infantil- São Jose dos Campos 

 Implantação de Centro de referência para a Saúde do Homem 

 Aumento no repasse de verbas para os hospitais conveniados do Vale do Paraíba- São Jose dos 
Campos 

 Reformar e reativar a Santa Casa de Campos do Jordão  

 Criação de um Centro de Assistência Integral aos pacientes com Transtorno do Espectro 
Autismo – TEA- São Jose dos Campos  

 Aumento de repasse para ampliação de atendimento dos serviços de hemodiálise- São Jose 
dos Campos 

 Ampliação das dependências para atender pacientes da Saúde Mental- São Jose dos Campos  

 Aumento da oferta de vagas para Casa de Repouso- São Jose dos Campos  

 Aumento de casas de repouso para idosos - São Jose dos Campos 
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 Implantação do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e CER (Centro de Especialidade 
em Reabilitação) 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Construção de Hospital Regional no Vale Histórico  

 Investimentos na área da saúde – Vale Histórico 

 Hospitais específicos para tratamento de doenças como câncer e rim (região carece) e para 
crianças 

 Melhor acesso ao sistema de saúde através de hospitais regionais 

 Infraestrutura em postos de pronto atendimento e Santas Casas para atendimento oncológico 
no Vale histórico, principalmente – Taubaté 

 Tecnologia para controle arboviroses, monitoramento com armadilhas georeferenciadas com 
análise virologica dos insetos 

 Aumento do número de médicos para atendimento no SUS, podendo usar estudante de 
medicina após residência com atendimento aso SUS para aqueles que se formaram em 
faculdades públicas  

 Ampliação de leitos para atendimento de emergência (Hospital Regional) e clinico de 
especialidades (AME – ampliar) 

 

 

 

 

 

 

 


