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COMISSÃO PERMANENTE
ASSUNTOS METROPOLITANOS

Aos doze dias da mês de agosto ce 2021, às 15:05hs, teunlu-se a Comissão Permanente de assuntos
metropolitanos da Câmara Municipal, no Plenário da Casa, reunião que foi transmitida ao vivo pelo
“Youtube e pelas redes sociais, fai presidida pelo Vereador Maurício Gasparinipara debater os desafios.
da Saúde da região metropolitana frente a pandemia. Participaram também a Vereadora Gláucia
Berenice € estiveram presentes representantesde diversas cidades da região, participou tambémpor
meioda plataforma digital o Secretário estadual de desenvolvimemo regional,Sr, Marco Vinhol, que
cumprimentou todos e secolocau à disposição. Compuseram a Mesa à Ver. Gláucia, o Dr. Sandro
Sexpelini (Secretário Municipal da Saúde de Ribeirão Preto), Dr Leandro Luciano dos Samtos (Diretor
da Divisão Regional de Saúde) e o Diretor Técnico do Santa Lydia de RibeirãoPreto, Dr Walter Campos
Eilho. O Presidente iniciou felando acerca da agenda do Parlamento Regional Metropolitano, que vão
Iniciar disemindo acerca da Saúde; O Secretário Marca Vinholi cumprimentou todos os presentes e
namicipanves da reunião, falou acesca do momento vividoda regionalização no Estado de São Paulo, dos
trabalhos «desenvolvidos durante o periodo de pandemia, com ações na área da saúde, que teve um
resultado multo satisfatório para a população da região; Falou acerca do fundo de investimentos da
região, do Plano de desenvolvimento urbana integrado e da governança; acrescentou quea Lei 760 será
modernizada e com isso a conceltualização de povernança e o papel central do parlamento regional,
informou acercados próximos passos dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos parlamentos regionais
do Estada de São Paulo, que em08 de outubro pretendem formalizar o processo das câmaras regionais
no Estado de São Paulo, Ver Gaspari! falou acerca da pandemia na região de Ribeirão Preto, por isso
essa reunião busca ouvir s gestores que queiram participar e também sugerir caminhos a serem
seguidos, assim declarou aberto o debate acerca dos desafios da saúde da região metropolitana frenteaPandemia, explicou a dinâmicados trabalhos a todos, abrinda a participação. Agradeceu a presença dos.
agentes politicos presentes esta reunião, Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, Diretores de
Departamentos, representantes institucionais de órgãos de saúde, representante da OAB/SP, docentes,
conselheiros municipais; O Secretário Municipalde Saúde de Ribeirão Preto, DrSandro Scarpelini,
cumprimentou todosos presentes, apresentou alguns dados da região administrativa, ressaltando que há
poucas dados disponíveis da região metrepolitava, fatau do índice de envelhecimento; que um dos
problemasas unidades de saúde é a chegada aoshospitais, que temdificuldade de dar vazão, levando a
filas ce demora nos atendimentos, que são muitas pessoas « necessidades, que tambémhá outroas
emendas relacionadas sopós altamédicado paclente, como a fisioterapia; que é preciso espaços para
pacientesque precisam de cuidados e retaguarda, não ocupando assim espaças de alta tecnologia como
O IC, que inclusive tem umcusto muito mais altoque os primeitos; O Diretor da DRS 13- DrLeandro
cumprimentou todos os presentes, agradecendo a oportunidade, falou das filas por atendimento de
exames e cinugias, queépreciso fazer um grande esforço para atender esta demanda; informou os
números que regularamno CROS,queépreciso trabalhar junto comos Municipios; manifestou acerca
dos hospitais de retaguarda, de retirar os pacientes dos hospitais, levando para os serviços de
atendimento, abrindo a vaga de intemação para por exemplo para cirurgias; que estão buscando
parcerias com universidades proparando a mão de obra para à região para assim também amenizaras.
alemandas emRibeirão Preta. O Disetor da Fundação Santa Lydia de Ribeirão Preso, Dr Valter Campos.
Filho cumprimentou todos 05 presentes, agradecendo a aporunidade, que trabalharam muito para
ajuscar as trebalhos da Fundação, que passarema gerenciar também as UPAsda cidade que sempre
deram muito trabalho, o queé inerente a atividade, que na pandemia tiveram um importante papel, falou
coma ecormeramos trabalhos durante a Pandemia, que o Hospital Santa Lydia tem 39 léitos
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funcinmando, que fasiam reuniões coma equipes e recebeu uma contrapartida muito importante detodos
olisslonais de saúde e mesmo assim, a situação fot crítica, não havia ventiladores, receberam

ventiladores da USP e esses já mantiveram vivos mais de 120 pacientes, o que foi algo muito positivo,
que foi à campo nas universidades, ande teve muita apolo, Afirmouque a demanda era muito grandee
as paciemes COVID exigem muito, as cidades da região também estavam sobrecarregadas, durante a

pandemia veio o hospital São Francisco de Assis, por onde passaram diversos paciontes; falau das
ocupações durante a pandemia e da forma de trabalho; os psicólogos e fisiaterapeutas também foram
fundamentais; com à paudemia também adquiriiam mais equipamentos tendo em vista as necessidades,
o centro cirúrgico ainda não foi sextivado, tendo em vistaà necessidade de utilização desse espaço, falou
ainda que a pandemia ensinoumuito à todos, oque pode ser muito importante tambémpara à região
metropolitana, falou do Néíclea de assistência à saúde do trabalhador, com assistência ao trabalhador
seu familiar atravês de uma parceria com as universidades, agradeceu de público acada colaborador
pelo trabalho dedicado aos pacientes, que foi um trabalho incansável de todos que estão dentro das
unidades as pessoas que procuraram tatamento. Ver Maurício Gasparinl falou do trabalho da Clicklife,
representada par Guio Menezese Marcilei de Souza Neves que cumprimentaram todosos participantes,
teceu comentários iniciais, apresentaram os serviços relacionadosa telemedicina. Gasparini informou
que o HC fez mais de 27 mil ele aleadimentose também capacitou as profissionais para tanto. Ver
Gláucia Berenice cumprimentos todos os participantes, teceu comentários acerca do panorama que vem
passando os Municípios, falou da necessidadedese discutir o aumemto da violência domésticaeinfantil,
políticas e combatea essa situação, que outra questão Importantepós Covid é a atendimento de saúde
mental,que é preciso pensar em acalhiimento para toda a papulação; que também é importante pensar
em políticas em cuidados prolongados e de retaguarda, até para disponibilização maior de leitos, bem
assima questão de cuidados paliativos, fez a tadosum convite, que no dia 02 de setembro é será feta
uma capacitação online em sindrome fetal alcoólica, falou acerca da sindrome que é um grande
problema de saúdo pública, educação e segurança pública. Ver Gasparini passou àsperguntas que foram
encaminhadas: À Vereadora Marly Pergoraro de Jardinópolis, afirmou quena cidade de Jardinópolis há
umhospital desativado que era filantrópico, indagou o porque não reativam? Dr. Sandro Scarpelini falou
da altemativa de se viabilizar no antigo Hospital da Santa Casa de Jardinópolis um Hospital de
retaguarda, que não conscguisam viabilizar na oportunidade emque discutiram como Prefeito,que há
várias Santas Casas que poderiamser utilizadas nesse sentido, para desafogar os Grandes hospitais
Veseador Murilo, Presidente da Câmara Municipal de Orlândia indagou como será a retomada das

cirurgias represadas de casos crônicos, visto quea fila já era muito grande e agora está ainda maior, bem
como os desafios aumentaram ainda mais. Leandro respondeu que Orlância pertence à DRSde Franca,

que o Estado está se preparanda, que o Estado vai fazer um investimento grande em examese depois em
cisucglas, que estão tando os eitas ce UTI destinando novamente as cirurgias. Cléber da Câmara de
Jardinópolis indagou qual à previsão do retorno do HC? Leandro respondeu que à partir de agosto já
retomarão os atendimentos ambulatoriais e exames. Cléber indagou ainda se há previsão de uma Upa
pára Jardinópolis? Ver Gasparini respondeu que o parlamento se coloca à disposição para fazeremo
pedido e levarem emmãos ao Secretário Marco Vinholi para terem tal demanda também apontada junto
ao Estado. O Prefeita Silvio Martins ca citadede Pradópolis indagou qual o canal como Estado para
solicitar a reposição dos médicos aposentados do HC? Indagou aindasobrea regionalização da hospital
de Guariba. Leandro respondeu que estão trabalhando na demanda para a reposição dos servidores
aposentados, que vem aumentando a cada dia, que é preciso levar tambéma demanda ao Estado, quanto
a Guaribo, é preciso fazer um estudo até o custo para manter em funcionamento é alto. Ver
Gasparini salientou que há necessifade de se atuar na demanda de reposição desses profissionais da
saúdedo TIC, que é precisa que tadas as 34 cidades, Prefeitos Secretários de Saúde, Presidentes de
Camara, Vercadores, representantes deHospitais façam um levanto com relação a esse assunto e com
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MAURÍCIO GASPARINI
VEREADOR PRESIDENTE.

Comissão Permanente de Assuntas Metropolitanos


