Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 16114

Requerimento n° 482-2021 do Vereador Danilo da Saúde
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informar a esta Casa de
Leis, da possibilidade de realizar, de forma reiterada, a ampliação da estrutura de
atendimento e valorização dos profissionais da saúde, em especial aqueles que estão
atuando na linha de frente ao combate da pandemia. Diariamente estamos recebendo
manifestações de diversos profissionais da área da saúde relatando que após um ano de
pandemia a gestão municipal não contratou profissionais, não ampliou os serviços de
atendimento de saúde e tão pouco valorizou as categorias que estão atuando no combate
a pandemia com algum incentivo financeiro e ou condições de trabalho. Considerando
que estamos enfrentando o pior momento desde o início da pandemia e a existência da
possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento da população através das
estruturas físicas já existentes, como por exemplo, no PA Sul e UPA, para isso, utilizando
os recursos recebidos do Governo Federal e Estadual, adquirindo e fornecendo
medicamentos, insumos, EPIs, e outros equipamentos necessários para oferecer
condições aos prestadores de serviços e de igual forma aos profissionais. Ainda, requeiro
as seguintes informações: I- Encaminhar cópia do plano emergencial ou estratégia
utilizada para ampliação e/ou otimização da estrutura de atendimento pré-hospitalar
(UBS/UPA/PA Sul) e hospitalar; II- Relação de profissionais contratados para atuação
específica no atendimento de casos de COVID-19, separados por função e local de
trabalho; III- Informar quais ações estão sendo utilizadas pelo município para amenizar a
grave crise de saúde e o colapso na rede de assistência.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília

R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informar a esta
Casa de Leis, da possibilidade de realizar, de forma reiterada, a ampliação da estrutura de
atendimento e valorização dos profissionais da saúde, em especial aqueles que estão
atuando na linha de frente ao combate da pandemia. Diariamente estamos recebendo
manifestações de diversos profissionais da área da saúde relatando que após um ano de
pandemia a gestão municipal não contratou profissionais, não ampliou os serviços de
atendimento de saúde e tão pouco valorizou as categorias que estão atuando no combate
a pandemia com algum incentivo financeiro e ou condições de trabalho. Considerando que
estamos enfrentando o pior momento desde o início da pandemia e a existência da possibilidade
de ampliar a capacidade de atendimento da população através das estruturas físicas já existentes,
como por exemplo, no PA Sul e UPA, para isso, utilizando os recursos recebidos do Governo
Federal e Estadual, adquirindo e fornecendo medicamentos, insumos, EPIs, e outros
equipamentos necessários para oferecer condições aos prestadores de serviços e de igual forma
aos profissionais. Ainda, requeiro as seguintes informações: I- Encaminhar cópia do plano

emergencial ou estratégia utilizada para ampliação e/ou otimização da estrutura de
atendimento pré-hospitalar (UBS/UPA/PA Sul) e hospitalar; II- Relação de profissionais
contratados para atuação específica no atendimento de casos de COVID-19, separados
por função e local
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de trabalho; III- Informar quais ações estão sendo utilizadas pelo
município para amenizar a grave crise de saúde e o colapso na rede de assistência.

R E Q U E I R O ainda, na forma regimental, do deliberado, dar ciência ao
COMUS – Conselho Municipal de Saúde.
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
Danilo da Saúde
Vereador - PSB

