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I N D I C A Ç Ã O   Nº 78/09 
     
 

 
   INDICO ao Chefe do Executivo Municipal para que seja 
estudada, junto ao departamento competente, a possibilidade de permanência de 
um profissional de saúde de plantão até às 22 horas, diariamente, para atendimento 
de primeiros socorros, inalações, aferição de pressão arterial e outros prontos 
atendimentos à população daquela região, assim como a permanência de  uma 
ambulância de plantão no período noturno no Posto Médico do CAIC. 

  
   Justificativa: 
                                             
                                  Considerando que nas imediações do CAIC se concentra uma 
população numerosa e que muitas pessoas recorrem ao Pronto Socorro da Santa 
Casa no período noturno para atendimentos que podem ser dispensados por 
profissional capacitado no Posto de Saúde do CAIC e ainda, que a municipalidade 
dispõe de várias ambulâncias que permanecem estacionadas no Departamento de 
Saúde no período noturno, entendemos que a presente indicação permitirá o 
atendimento daquela população com muito mais prontidão e eficácia.  
                                             

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 03 de abril de 2.009. 
 
 

Ver. Paulo César Missiatto 
2º Secretário 

 

 

 

Resposta do Executivo – Ofício 133/09 de 12/05/09 – encaminhando em anexo 
resposta do Diretor de Departamento de Saúde, Dr. José Roberto dos Santos 
Rodrigues, conforme segue: “O PAS do CAIC oferece atendimento médico à 
população, com atendimentos das seguintes especialidades, em horário diurno de 2ª 
a 6ª feira: - 03 médicos clínicos gerais (diariamente); - 01 médico ginecologista 
(diariamente); - 01 médico otorrino (01 vez por semana). Esses atendimentos são a 
nível ambulatorial, conforme nossa pactuação com Divisão Regional de Saúde, onde 
através do Secretário Estadual de Saúde, temos orientação específica para priorizar 
Atenção Básica, portanto temos à disposição da população não só da referida área 
citada, mas sim da população em geral, o pronto atendimento do plantão das 
ambulâncias 24 horas por dia, para os que necessitam de atendimento fora do 
horário de funcionamento do PAS “CAIC”. Em tempo: No referido bairro também 
funciona o Posto do Programa de Saúde da Família, o qual conta com médica, 
enfermeira e agentes de saúde em horário diurno de 2ª a 6ª feira.”    
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