Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

Proposição Eletrônica nº 4122

REQUERIMENTO Nº 328/2018
Código: P213055075/4122

CONSIDERANDO a declaração da servidora municipal AILA
GRAZIELA, em rede social, onde escreveu que:
Estou cansada de tanta hipocrisia. SOU Enfermeira concursada
por mérito e não por indicação, sai candidata a vereadora acreditando que políticas públicas
bem trabalhadas e elaboradas poderiam melhorar a nossa saúde. São várias vertentes a
serem trabalhadas para que nossa saúde possa melhorar. HOJE VEJO UMA QUANTIDADE
ENORME DE PESSOAS EM COMISSAO E CONFIANÇA pra fazer um.servico que na gestão
anterior 3 pessoas Faziam, e digo mais a inversão de valores é tanta que o paciente não é o
foco. Senhor prefeito não podemos jogar os.municipes contra os.funcionarios a equipe do
Ribeiro está defasada, doente como a maioria dos funcionários da saúde. Tantas críticas
merecem um olhar qualificado, será que esta tudo bem ? Temos saúde do trabalhador?
Pessoas doentes não tem condições de trabalhar com um sorriso no rosto.
Minha mãe é funcionária tem 27 anos de prefeitura e teve uma
consulta médica de encaixe negada... dai eu ti pergunto funcionário que esta na .coordenacao
tem esse direito? Avaliação de saúde tem que ser realizada pela Enfermeira responsável
técnica da unidade, com avaliação dos sinais vitais, com sintomatologia clinica diariamente os
pacientes tem que ser avaliados e ouvidos. OUVI MUITAS CRITICAS AO ENFERMEIRO QUE
ESTAVA NA UNIDADE ANTERIORMENTE, E HOJE VIVEMOS EM UM MAR DE HIPOCRISIA,
onde se nega uma consulta pra um, mas passa um parente no lugar, um genro, um sogro que
pertence a outra unidade. Um bom governo governa pra todos e não apenas para os.seus.
Uma demanda que só aumenta é.não se tem funcionários suficiente para dar conta do recado.
E como se não bastasse tudo o que o sus enfrenta tivemos uma
reestruturação da saúde mental que esta adoecendo cada dia mais os funcionários da atenção
básica e repito a atenção básica cuida do seu território sim, mas minimamente os
equipamentos de saúde devem estar afinados, Enfermeiro não faz terapia, não quebra galho,
não digita receita pra médico assinar, faz atendimento de enfermagem, acolhe analisa e toma
condita..
HOJE a população clama por ajuda. HOJE os funcionários clamam
por ajuda. AMANHÃ será tarde demais.
Fica aqui registrada minha indignação, meus pacientes e minha
médica e eu trabalham com o sol no rosto e com calor insuportável no qual temos que levar
ventilador de casa e vemos muita sala de coordenador de unidade com ar condicionado, mas e
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a população que tem que ser atendida, onde está o foco? Tem unidade onde nao tem
enfermeiro durante todo o período de funcionamento, desta forma serviços essências não pode
ser realizado (coleta de papanicolau, realização de vacinas ou qualquer procedimento de
enfermagem sem Enfermeiro concursado não pode ser realizado)
Não temos equipe cobre férias o serviço fica descoberto e
sobrecarregado.
HOJE posso contar com minha coordenadora que esta na
secretária mas em muitas situações nem a mesma pode ajudar pois.a .situação requer
intervenção do gestor, contratação de funcionários com urgência, um olhar pra saúde mental
tantos dos clientes como dos funcionários, saúde do trabalhador.
Nossa cidade tem uma.saude de qualidade, temos sim
excelentes.profissionais hoje muitos estão cansados , doentes e sobrecarregado mas a
população nem imagina o que passamos, como somos precionados. Fazemos muitas
atividades com dinheiro do nosso bolso, na minha unidade viramos cozinheiras, decoradoras
entre outras funções mas não deixamos o serviço de lado.
Eu e outras Enfermeiras tivemos treinamentos pagos pelo estado
CORTADOS, POR ALGUEM, IRIAMOS VIAJAR COM RECURSOS PRÓPRIOS E DOAÇÕES
MAS ALGUMA ESTRELA BRILHOU DEMAIS E SEM PÉ NEM CABEÇA CORTOU NOSSO
CURSO, nesse tempo de prefeitura nunca foi tão difícil trabalhar, qualquer lacuna na atenção
secundária é atenção básica que tem que suprir. Como em todo serviço tem funcionários bons
e ruins, cabe a gestão gerir seus recursos humanos.
Eu Aila Graziela Enfermeira concursada faço uma apelo público
ao prefeito José Fernandes aquele que caminhou do meu lado pedindo votos nas ruas cumpra
sua única promessa pra mim, nunca me prometeu cargos e vantagens tenho ciência disto
mas me prometeu uma saúde atuante e digna. HOJE SE NADA FOR feito tudo que ao longo
dos anos foi conquistado estará perdido. Vcs precisam ouvir quem está na ponta fazendo
saúde todos os dias.
Os funcionarios alvos de tantas críticas foram ums dos melhores
avaliados no PMAq no vale Paranapanema. Mas mudar este cenário ruim só depende do
gestor o senhor José Fernandes, sem privilégios, sem diferença ou tudo mundo arregassa a
manga e vai a luta ou infelizmente nada muda o assunto é esquecido e todo mundo se
acostuma.
Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, DD.
Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:
a) Quais as providencias adotadas pelo Prefeito com relação a
denuncia da servidora Aila Graziela?
b) Quais as providencias adotadas pela Secretária Municipal de
Saúde, com relação a denuncia da Enfermeira?
c) Quantos servidores comissionados trabalham na secretaria
municipal de Saúde? Favor enviar relação nominal a esta casa de
Leis.
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d) Porque a mãe da reclamante teve consulta de encaixe negada
pela coordenadora da UBS Ribeiro?
e) Porque faltam ventiladores e ar condicionados nas UBS? E
somente na sala da coordenação tem?
f) Porque treinamentos pago pelo Estado foram cancelados?

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4122.
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SALA DAS SESSÕES, em 13 de dezembro de 2018.
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