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REQUERIMENTO 030/2011

Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do bem estar da
população, na qual está inserida o atendimento a saúde da População Roseirense.
Considerando que, durante as sessões da Câmara Municipal, eventualmente ocorrem
questionamentos de algumas situações localizadas, no serviço público de saúde de Roseira.
Considerando que, por outro lado, também testemunhamos manifestações extra-oficiais
do volume de atendimentos oferecidos pelo serviço de saúde municipal a população.
Considerando que, sabemos da seriedade, do compromisso e da dedicação da titular da
pasta da Secretaria Municipal de Saúde, em relação ao serviço municipal de saúde, buscando
sempre o melhor atendimento da população, cuja pessoa, não é objeto dos comentários no
parlamento municipal, mas sim, aspectos relacionados, às condições da frota e do atendimento
médico no setor de pronto atendimento, em relação ao cumprimento do horário, pelos facultativos
contratados e, a forma de atendimento do cidadão que procura pelo atendimento médico, alguns
elogiados, outros, criticados.
Considerando que, o presente requerimento tem por finalidade proporcionar a ILMA SRA
Diretora da Secretaria Municipal de Saúde de Roseira, oportunidade para nominar, e, se assim
desejar, quantificar os atendimentos oferecidos pela Secretaria à população, internamente, ou
seja, no âmbito do município e, externamente, fora do município, através de unidades de saúde de
apoio, na região, ou, não.
Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o Plenário,
que a ILMA SRA Diretora Municipal de Saúde de Roseira, informe às solicitações que seguem:


Quais os atendimentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Roseira
para a população, através da rede municipal de saúde, Unidade Mista de Saúde de
Roseira e Unidades do PSF?




Quais as especialidades clínicas oferecidas para a População?
Quais os atendimentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

de Roseira para a população, através de unidades de apoio fora do Município de Roseira,
realizadas através do transporte dos pacientes?


Qual o parecer técnico-administrativo, entre reativar e manter uma sala

de cirurgia para realização de pequenas cirurgias e partos, e consequentemente uma equipe de
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cirurgia, composta dos profissionais necessários, e, a realização dessas cirurgias e partos, em
unidades de apoio da região?


A frota para transporte emergencial ou não, de pacientes, tem sido

suficiente para atender a demanda?


Os profissionais de medicina, médicos, formalizam por contratos a

prestação de serviço, através do pronto atendimento, ficando formalmente estabelecidos, direitos
e deveres, para eventuais responsabilidades diante de reclamações da ausência, atrasos, e/ou,
qualidade do atendimento?
Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, ao
ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de
Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Março de 2011.
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