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Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Na
00, 0540 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O TRANSPORTE PARA 
PACIENTES 	DEPENDENTES 	DE 
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidas. 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, 
exercer,- com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a 
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

- Considerando que referida lei, em seu art. 4°, inciso VII, 
informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

Considerando que a Constituição Federal, art. 196, dispõe: 
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravõs e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação." (grifei) 
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Considerando que os munícipes, pacientes em fase de 
recuperação por meio de fisioterapia, sendo em grande parte cadeirantes, informam que 
não têm veículos súficientes para levá-los até o local de tratamento, como por exemplo, 
até a UNIP - Universidade Paulista. (reportagem em anexo) 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de' 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) A Municipalidade pode responder: 

a) Qual a quantidade - e o modelo dos veículos 
disponibilizados para o atendimento? 

b) Quantos fazem parte da frota própria e quantos são •  
terceirizados? 

e) Quantas pessoas cabem em cada veículo? 

d) Quantos são os dias e quais são os horários fixados para 
o transport 

e) Quantas pessoas são transportadas por dia e horário de 

2) Levando se em conta a quantidade de veículos e o 
número de pacientes dependentes de tratamento, a Municipalidade tem como eficiente o 
serviço prestado? 

Em caso negativo, qual seria o número de veículos ideal 
para suprira demanda? 

3) A Municipalidade tem conhecimento de que se os 
pacientes que fazem fisioterapia faltarem por três vezes ao tratamento perdem a vaga? 

Em caso positivo, o que a Municipalidade pretende fazer 
com relação aos pacientes que perdere s vagas por não terem comparecido ao 
tratamento pela falta de condução? 

Em caso egativo, porquê? 

e dos pacientes? 

atendimento? 

S/S, 10d março d 2016. 

Fern. ndo Dini 
Ver ador 
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Benedita Monteiro, com a filha Nazira: "é muito triste o que passamos" 
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c. 

P^,1ientes reclamamd   e falta de-  
*orte para riisi*oterapia 

Usuários correm o risco 'de perder 	por hão tercondução 

junto com outras oito pes- que passamos. Minha mãe é 
soas. "Está todo mundo preo- uma senhora de quase 80 
cupado. Não se sabe o que anos e não precisaria passar 
acontece e ninguém dá infôr- por isso. Essa é. a tal de ci-
mação direito. Quando ai- dáde saudável que a gente 
guém liga para o setor, ainda vive". 
é criticado. 	 Os cloen- 

Prefeitura reconheëe tes estão 
ção eles têm. preocupa-. 
Deve ser por- que tem dificuldade 	dos porque 
que não de- para manter veículos se acumu,la- 
pendem do 	 . 	 rem três tal- 
tratamento". e atenderá demanda tas ou mais 

Benedita e estuda contratação 	perdem a 
acrescenta 	 vaga. Essa  
que 	 de empresa 	 a condição 
nário que a terceirizada 	 para que se 
a t e n d e u 	 submetam 
quando pre- 	 ao procedi- 
cisou de informações usou mento."Como é que dá para 

José Antônio Rosa 
Ioseantonic.ros. <jcruzeiro. com. b: 

t% acentes que se recu-
Jperam de acidente 

vascular cerebral 
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(ave) por meio de tra- 
tamento de fisioterapia na 
Unip reclamam da falta de 
transporte para se deslocar 
até a universidade. Em nota 
do Serviço de Comunicação 
(Secam) . a. Secretaria da 
Saúde do município reconhe-
ceu que encontra dificulda-
des para manter veículos 
para atender à demanda. Cal-
cula-se que pelo menos 100 
pessoas dependam da assis-
tência. A estimativa é de fun-
cionário da Universidade que 
trabalha no setor. 

Os veículos que deveriam 
buscar os atendidos em suas 
casas e levá-los de volta não 
aparecem. Segundo os recla-
mantes, isto acontece com 

equência. Vive dando pro-
jiema. Já precisei levar mi-
:ha mãe, que é cadeirante, de 
3riibus várias vezes porque os 
carros estão quebrados ou 
são destinados para os que 
azem hemodiálise fora de So 
ocaba", disse Benedita .Mon-
:eiro, filha de Nazira de Lima 
Vlonteiro, de 79 anos. 

Outra paciente, Jovita 
vlaria dos Passas, 82, confir-
nou que passa pelo mesmo 
trama. "Se eu pudesse. iria 
)or conta, mas não tenho 
ondições de me locomover. 
uma humilhação depender 

lisso. A gente já sofre com o 
)roblema e não consegue ser 
ratada com o mínimo de res-
)eito e dignidade. É demais". 
)ona Jovita passa pelas ses-
;ões duas vezes por semana 

de ironia, "Ele imitou a mi-
nha fala e. ficou fazendo 
graça. Além de não resolver 
nada, ainda fazem a gente 
de palhaço. E muito triste o 

cumprir isso, se não tem 
condução *para levar até lã? 
Nós não estamos pedindo fa-
vor, não. Esse é um direito 
nosso e uma obrigação de- 
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les", continuou Benedita 
Monteiro. 

Prioridade 

A nota encaminhada pela 
Secom informa que a. Prefei-
tura dispõe de seis Rombis 
que são utilizadas nesse tipo 
de serviço e que são disponi-
bilizadas 'para hemodiálise 
"prioritariamente". "Por isso, 
eventualmente, pode ocorrer 

'a falta de transporte, mas de 
maneira pontual. O municí-
pio-acolhe todas as deman-
das' por meio da Central de 
.Regulação, que priorizaosca-
sos de acordo com a ordem de 
"chegàda e gravidade. A rede 
municipal de saúde também 
estuda a contratação de ser-
viço terc.eirizado para ade-
quar a necessidade a de-
manda". 


