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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 29/2017 

Assunto: 
Requer informações acerca da extensão do atendimento dos Grupos Multidisciplinares de 

Apoio às UBS do Bairro Santa Cruz dos Lázaros e do Parque Santo Antonio. 

 

Considerando a importância para os pacientes dos Grupos 

Multidisciplinares de apoio às UBS, os quais dão suporte aos munícipes que não têm condições 

de se locomover e necessitam de atendimento em suas próprias casas; 

Considerando que as UBS do Bairro Santa Cruz dos Lázaros e Parque 

do Santo Antonio são as únicas que não têm esse atendimento; 

Considerando que pelo princípio constitucional da isonomia todos são 

iguais perante a lei e a todos deve ser dispensado o mesmo atendimento; 

Considerando que através da Indicação nº 382/2017, apresentada na 

Sessão Plenária de 08 de março de 2.017, solicitamos que esse atendimento multidisciplinar seja 

estendido também às UBS do Bairro Santa Cruz dos Lázaros e do Parque Santo Antonio; 

Considerando ser função primordial do Poder Legislativo “fiscalizar e 

controlar os atos do Poder Executivo” conforme tutela o inciso XXIII do artigo 28 da Lei Orgânica 

Municipal e artigos 70 a 75 da Constituição Federal, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1 - Diante da necessidade de atendimento multidisciplinar de 

pacientes assistidos domiciliarmente nas UBS do Parque Santo Antonio e Santa Cruz dos Lázaros, 

há previsão de implantação desse atendimento? 

2 - Se não houver a assistência fisioterapêutica e fonoaudiológica a 

esses pacientes com limitação funcional e restritos aos seus lares, de que forma poderão ser 

assistidos por tais profissionais?     

3 - Há previsão de suporte técnico semelhante ao NASF a essas 

unidades?  

3.1. Em caso positivo, há previsão? 

4 - Quanto aos pacientes dependentes do uso de sonda nasoenteral 

(dieta através de sonda) em período de reintrodução de dieta oral com necessidade de 

acompanhamento por fonoaudiologia e restritos ao leito, há previsão deste tipo de 

acompanhamento domiciliar? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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5 - Quanto aos pacientes com traqueostomia restritos ao leito que 

necessitam de fisioterapia respiratória para retirada da canula de traqueostomia, há previsão 

desse atendimento? 

6 - Quais são os critérios de inclusão aos pacientes atendidos pelo 

Programa Melhor em Casa (programa com equipe multidisciplinar que atende pacientes de média 

a alta complexidade)? 

 

No aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

               Sala das Sessões, 07 de junho de 2017 

 

 

 

DRA. MÁRCIA SANTOS 

Vereadora - PV 

2ª Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


