
Estado de São Paulo= Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, 03 de Dezembro de 2019.
Câmaraii de Ribeirão Preto

Ofício nº 4326/2019-CM | III II II Il
Protocolo Geral nº 18211/2019

. Data: 05/12/2019 Horário: 10:01Senhor Presidente
Administrativo -

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) RODRIGO SIMÕES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.

Atenciosamente

IrcáNoRTÓRES YV
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL / )

J
REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7280 a 7284/2019

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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ECRETARIA DA GSGDE

Ilmo. Sr. 18
Vereador Rodrigo Simões “Qorj

Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2019.

Em atenção ao Processo 2019.043258.2 - ASTEL

Requerimento Nº 007281, onde os moradores requerem informações sobre a falta de
médicos na USF Jardim Paiva, vimos mui respeitosamente informar que:

A Unidade de Saúde do Jardim Paiva, é uma Unidade de
Saúde da Família, e conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017), é
considerada a estratégia prioritária de reorganização da Atenção Básica e conta com 2
equipes de saúde da família, composta por 2 médicos de família, 2 enfermeiros, 6
auxiliares/técnicos de enfermagem, 12 agentes comunitários de saúde, 2 dentista e 2
auxiliares de saúde bucal.

O médico de família realiza atendimentos às pessoas
independente do gênero, idade, doença ou condição de saúde, podendo atender
gestantes, crianças, adultos e idosos com as mais diversas dúvidas e queixas (ginecológicas,
respiratórias, cardiológicas, urinárias entre outras).

Ainda sobre Estratégia de Saúde da Família, há a
obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de
saúde membros da ESF.

A Unidade de Saúde do Jardim Paiva é conveniada: com;a
FAEPA (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP — USP) e.a
contratação dos médicos é feita pela FAEPA, por meio de processo seletivo público.
Informamos que 1 profissional pediu demissão no mês de setembro, foi solicitado -sua

reposição e aberto dois processos seletivos públicos, porém não houveram candidatos
interessados na vaga. Um novo processo seletivo está sendo aberto para: nova
possibilidade de contratação. 2

Sem mais, atenciosamente

Enf. dad Raizaro
Coordenadora da Estratégia de Saúde da Família

Dra.

SA
esaan

Diretora do Depto. de Atenção à Saúde das Pessoas
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Anexo:

Art. 4º A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica.

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA
OPERACIONALIZAÇÃO

CAPÍTULO |

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

3- INFRAESTRUTURA, AMBIÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.4- Tipos de Equipes:

1.- Equipe de Saúde da Família (eSF): É a estratégia prioritária de atenção à saúdee visa à
reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É

considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica,
por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a
resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de
propiciar uma importante relação custo-efetividade.

Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade médicina defamília
e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar
e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da
equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal:
cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico
em saúde bucal.O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com
definição local.

Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social,
recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por
ACS.

Para equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma; os
profissionais da ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) equipe de Saúde dá
Família, no SCNES vigente.
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FOLHA DE INFORMAÇÃO ] Eduardo Gregai
Engenheiro Civil

FL assinaturalcarimbo

PROC NS [15 OU3ISS- O “o

AO ENGº EDUARDO

Verificar e informar quanto ao solicitado.

Engº Cantídio Bretas Mabgnini
Diretor do Depto. de Fiscal. Me Obras Públicas

=
”  AOSOP40

Informamos quea referida via se encontra cadastrada, aguardando viabilidade financeira.
Att. Ê

í

DoEduardá Greggi

EngenheiráCivil
Secretaria de Obras,Públicas

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.

Le

Engº Cantídio Brêta
Diretor do Depto. de Fiscal

aganini
Obras Públicas

Secretário Municipal de Obras Públicas -

Modelo 10
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

-SilmaraSo griques de Sá

BBB SEÇãO de Resíduos
Coordenadoria de Limpezg Urbana

AG !5

MHASTEL:

A área em questão foi incluída em
hossa programação para atendimento quanto
o serviço de roçada.

SM Divisão de Resíduos Verdes
Coordenadoria de Limpeza Urbana

MODELO 10
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Divisão de Praças e Parques Públicos

Processo nº 2019.043261.2
Requerimento 007284 — Vereador Rodrigo SimõesPraça Pacre Cícero — roçada, limpeza e coleta de galhada

Informações

A praça em questão recebeu Os serviços de limpeza e corte do gramadoem março e maio do corrente, devendo ser novamente atendida dentro daprogramação setorial desta Divisão. Esclarecemos quea cidade é dividida em15 (quinze) regiões de corte de gramados de Praças e parques urbanizados,sendo que estamos atuando na região VI e a praça solicitada se encontra naregião XII.
:

Encaminhe-se à Divisão de Resíduos Verdes com relação à coleta dosgalhos.

cio ipa]

Corte do gramado e limpeza geral em 13/05/2019.

21 de novembrode 2019.

Divisão de Praçage Parques Públicos
Coordenadoria de Limpeza Urbana8 vaia Alonso Toldo +4
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Agentede Aciminstraçãoo =À ASTEL:

Informamos que O serviço de coleta de galhosno referido local foi incluído em nossa

Em 26 de novembro de 2019.

Pur fu lo
Tiago Ávila

Enc. Setor Col. Galhos e Massa VerdeCoordenadoria de Limpeza Urbana

“3
'ranco Margatho

gde Resíduos VerdesCoordenadoria de Limpeza Urbana


