EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS

REQUERIMENTO Nº 4709/2022
ALBERTINA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
O mandato Coletivo Popular Judeti Zilli (PT), recebeu diversas reclamações quanto aos
serviços e atendimentos na unidade de saúde. Consta no site da Secretaria Municipal da
Saúde (https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/saude/usf-vila-albertina) as seguintes
informações referente a Unidade em questão:
USF "Dr. Álvaro Panazzolo" - Vila Albertina- Rua: Apeninos, 941 - Telefone: 3976-3010
Gerente: Dra. Claudir de Souza Hayaxibara Sampaio
Serviços Oferecidos:
Esta unidade conta com Quatro Equipes de Saúde da Família, que realizam ações
básicas nas seguintes áreas:
Clínica Médica
Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia
Odontologia
Enfermagem
Assistência Farmacêutica
Vacinação
Teste do Pezinho
Assistência Domiciliar
Planejamento Familiar
Atividades Educativas: grupo de gestantes, grupo de hipertensos, diabéticos e de
obesidade infantil com equipe multiprofissional (educador físico, psicólogo e enfermeiro).
Atividades nas escolas: teste de acuidade visual, escovação dentária e prevenção de
cáries, grupos de prevenção de gravidez na adolescência, infecções sexualmente
transmissíveis, noções de higiene e alimentação saudável.
Atividades extramuros: campanhas de diagnóstico precoce do HIV, sífilis, hepatites B e
C.
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PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA

CONSIDERANDO as informações do site oficial Prefeitura Ribeirão Preto, Secretaria
Municipal da Saúde, e das denúncias recebidas pelo mandato;
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, as seguintes informações:
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Sala das Sessões, 21 de junho de 2022.
COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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1 - Todos os serviços apresentados estão disponíveis? Se não, quais estão, quais não
estão e por que?
2 - Qual o quadro de servidores atualmente na unidade? Especificar por função exercida.
3 - A gerência da unidade considera que a unidade tem um funcionamento pleno com
atendimento adequado à população?
4 - São feitos relatórios de gestão da unidade? Se sim, fornecer cópia de inteiro teor.
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