Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

, DE 2021
REQUERIMENTO N°
Assunto:- Requer informações ao
Secretário Municipal de Saúde,
sobre demandas de sua Pasta.

SENHOR PRESIDENTE,

REQUEIRO, nos termos do inciso XI do art. 13 da Lei
Orgãnica do Município, seja oficiado ao limo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, instando v.s.a
para que se digne informar:
1. Existem estudos e políticas públicas para contemplar a
redução e até eliminação de filas das consultas que foram
suspensas durante o período de pico da pandemia causada
pela COVID-19?
2.

Quais as especialidades médicas inexistentes no Sistema
Municipal de Saúde?

3.

Nos casos de emergências médicas, quais as medidas
adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para
tratamento da enfermidade, quando da inexistência
profissional competente (médico especialista)?

4.

Quais os municípios que pertencem a Central de Regulação
de Ofertas de Serviços de Saúde (Sistema CROSS)?

S. A Secretaria de Saúde possui algum plano de ação para
agilizar a distribuição de medicamentos de alto custo a
população necessitada, uma vez que é extremamente
burocrático e o paciente muitas vezes não tem condições
financeiras de arcar com os custos do medicamento,
podendo chegar a óbito por falta do tratamento adequado?
6. Após a realização do protocolo para pedido de algum
medicamento de alto custo fornecido pelo Poder Público, qual
a média de tempo para que o mesmo seja disponibilizado ao
paciente?
7. Todos os munícipes, independentemente da situação
financeira, têm direito à aquisição de quaisquer
medicamentos considerados de "alto custo" distribuídos pela
farmácia da Secretaria Municipal de Saúde?
8.

Qual o número de pessoas - em média - são atendidas pelo
Sistema de Saúde, diária, mensal e anualmente?
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9. Quais os recursos e valores são depositados no Fundo
Municipal de Saúde? Onde são utilizados esse montante?
10. Quais os exames laboratoriais são disponibilizados pelo
Centro de Especialidades Médicas? Para onde são enviados
os exames que não são realizados pelo CEM?
11. De que forma são contratados os médicos que não fazem
parte do quadro de pessoal do sistema municipal de saúde?
12. Quantos médicos do "Programa Mais Médicos" atuam no
município de Mogi Guaçu?
13. A Secretaria Municipal de Saúde pretende realizar mutirões
para a realização de exames, consultas e cirurgias? Se sim,
para quando?
14. Quais são os tipos de cirurgias realizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde?
15. Quantas pessoas aguardam na fila de espera para
cirurgias, especificando a quantidade e especialidade de cada
procedimento cirúrgico?
16. Qual o valor médio do custo de cada procedimento cirúrgico
para as especialidades de catarata, vascular, vesícula e
ortopédica?

Sala "Ulysses Guimarães", 08 de outubro de 2021.

O RO IG1JES
Ver. ADRIANO LU
("Adriano da Gu . rP - Batatinha") PL
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