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 Considerando que é dever de todo político estar atento a todas as necessidades da população, 

empenhando-se nas soluções dos seus problemas. 

 Considerando que o Hospital Regional de Taubaté, é referência de muitas cidades da região, 

o qual o torna insuficiente para atender a toda a demanda, causando grande demora no atendimento 

de cirurgias, tratamento de doenças graves, que segunda a estatística divulgada pela imprensa, tem 

aumentado muito em meio a população. 

 Considerando que a população mais carente acaba sofrendo ainda mais, devido as 

dificuldades em realizar exames de diagnóstico, como por exemplo, ressonância magnética, entre 

outros, que são de alto custo, comprometendo assim a dignidade e, muitas vezes, a própria vida do 

cidadão. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor prefeito Municipal 

Marcos de Oliveira Galvão, informações sobre a possibilidade de estar solicitando junto ao 

CODIVAP (Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba), para que seja incluída 

na pauta das reuniões do referido consórcio, a cobrança junto a Frente Parlamentar de Deputados, 

ao Governo Estadual e ao Governo Federal, a construção de um novo Hospital na região, com a 

mesma estrutura oferecida pelo Hospital Regional, servindo assim de referência e atendendo a 

grande demanda, melhor e mais rápido, a sofrida população que necessita e depende 

exclusivamente do atendimento do SUS. 

 Que deste se dê conhecimento ao Presidente do CODIVAP, Prefeito Eduardo César, a 

senhora Sandra Tutihashi, Diretora da Regional de Saúde, a Frente Parlamentar de Deputados no 

Vale e a Diretora da Secretaria de Saúde do Município, senhorita Cristina Brandi. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2010. 
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