
SECRETARIA DE SAÚDE 

Região Administrativa de Araçatuba                                

 As cirurgias eletivas ficaram reprimidas durante a pandemia. Assim, solicita 
projeto de construção do AMES Cirúrgico para atender toda a região - 
Araçatuba 

 As cirurgias eletivas ficaram reprimidas durante a pandemia. Assim, solicita 
investimento na reposição e contratação de profissionais médicos para o 
Hospital Estadual de Mirandópolis. 

 Construção de Ambulatório Médico de Especialidades- Araçatuba 
 

Região Administrativa de Barretos 

 Hospital Regional em Bebedouro 

 Apoio à saúde pública 

 Capacitação de profissionais da saúde para a correta coleta de dados raciais da 
população com o fim de facilitar a implementação do plano de ação e do 
estatuto de igualdade racial do Município - Barretos 
 

Região Administrativa de Bauru 

 Conclusão das reformas do Hospital Manuel de Abreu - Bauru 

 Aumento de vagas de clínicas no Hospital Regional de Bauru - HC 

 Agilização de exames de diagnósticos – Corujão da Saúde - Bauru 

 Reforma /equipamentos e modernização do Prédio do Instituto Adolpho Lutz- 
Bauru 

 Recursos de custeio para operação e manutenção do aparelho de 
hemodinâmica no Hospital Regional – Bauru 

 Solicitar custeio para Hospital Estadual de Bauru para operação do aparelho 
Hemodinâmica que está instalado, mas sem operação por falta de custeio. 

 Hospital das Clínicas – entrar em funcionamento - Bauru 
 

Região Administrativa e Metropolitana da Campinas 

 Apoio à Santa Casa - Socorro 

 Ampliação do atendimento do Hospital Regional de Piracicaba 

 Ampliação da oferta de serviços dos AMEs dos municípios de Amparo e 
Atibaia, com mais recursos para realização de pequenas e médias cirurgias 

 Instalação de uma unidade do Serviço de Reabilitação da Rede Lucy Montoro 
no município de Bragança Paulista 

 Instalação de um Hospital Regional de Bragança Paulista 

 Hospital Veterinário na Região Bragantina 
 

Região Administrativa Central 

 Contratação de médicos especialistas para a ampliação das AMEs e distribuição 
de serviços médicos específicos para os Municípios da região - Borborema 



 Construção de Centro Diagnóstico por Imagem regional, para exames de 
tomografia e ressonância - Borborema 

 Manutenção e reformas nos postos de saúde- São Carlos 

 Implantação / reformas nas unidades de saúde - "cidade área C" - em São 
Carlos 
 

Região Administrativa de Franca 

 Construção de Centro Diagnóstico por Imagem regional para atender 
municípios pequenos – Patrocínio Paulista 

 Aumento de aporte financeiro para a Santa Casa - Franca 

 Proposta para a Santa Casa gerir a Rede Lucy Montoro - Franca 

 Implantação de novas unidades de AMEs, vinculadas ao Grupo Santa Casa - 
Franca 

 Apoio para aumentar o número de contratos (ordem de serviços) - Franca 

 Expansão do número de leitos da Santa Casa de Franca 

 Construção de um novo hospital - Santa Casa disponibilizará a área- Franca 

 Implantação da unidade da Rede Lucy Montoro em Franca 

 Criação do Hospital Regional de Franca 

 Aumento da oferta de leitos no Hospital Geral de Franca 
 

Região Administrativa de Itapeva 

 Implantação do Programa de Carretas da Saúde – exames diagnósticos – Capão 
Bonito 

 Aumento da oferta de leitos hospitalares - regional - Itapeva 

 Construção do Hospital Regional de Itapeva 

 AME – expansão física e transformação em Hospital Regional - Itapeva 

 Construção do Hospital Regional - Itapeva 

 Construção de Hospital Regional de Itapeva 

 Reitero a maior necessidade de nossa região é a implantação de um Hospital 
Regional, nossas referências estão lotadas e com a abertura do AME de Avaré 
ano que vem, temos urgência de mais uma referência em atendimento – 
Coronel Macedo 
 

Região Administrativa de Marília 

 Imediata Reforma do Hospital Regional de Assis já prevista. Renovação dos 
equipamentos e mobiliários defasados; contratação de funcionários visto a 
defasagem ao longo de décadas 

 Expansão dos programas de alta e média complexidade - Marília 
 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

 Reajuste salarial para funcionários da área da saúde – Presidente Prudente 

 Implantação de Hospital para servidores públicos – Regional 



Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Retomada das cirurgias eletivas – São Vicente 

 Construção de hospital em São Vicente 
 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Reforma na Santa Casa de Aparecida, nas áreas cirúrgica e de imagem – 
Aparecida 

 Instalar UBSs para atendimento aos bairros: Jardim Maracaia/Flor do 
Campo/Poço Grande - na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro – Tremembé 

 Construção de hospital no Vale Histórico e Vale da Fé – Cachoeira Paulista 

 Retomada dos serviços de radioterapia em Guaratinguetá 

 Investimentos em equipamentos de saúde- São Sebastião 
 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Construção de unidade hospitalar no município - Itupeva 

 Maior investimento na saúde para municípios do Aglomerado Urbano de 
Jundiaí - Itupeva 

 Hospital São Vicente de Paulo – Inclusão no Programa Santa Casa Sustentável- 
Jundiaí 

 Aumentos dos repasses de custeio para área da saúde - Jundiaí 

 Melhorar a utilização dos procedimentos de saúde no Hospital Regional - 
Jundiaí 
 

 


