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2380/2022Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
junto a secretaria competente informe:

CONSIDERANDO: Que a internagao hospitalar e urn momento critico 
para o paciente apresentando-se como urn momento delicado em sua vida. 
Seus vinculos sociais sao ‘quebrados’, ele pode tornar-se dependente dos 
cuidados da equipe multiprofissional, passando a vivenciar uma nova rotina, 
pre-estabelecida, perdendo dessa maneira, sua autonomia. O paciente, quando 
acompanhado de seu familiar ou amigo pode perceber melhor a internagao 
como mais um momento a ser superado.

CONSIDERANDO: Que muitas vezes os visitantes e acompanhantes 
sao vistos como elementos de obstrugao ao trabalho do hospital, um “peso” a 
mais, uma demanda que precisa ser contida.

CONSIDERANDO: Que existe uma dificuldade de compreensao da 
fungao do visitante e do acompanhante na reabilitagao do doente, tanto por 
parte dos gestores quanto dos trabalhadores e dos familiares, questiono:

1 - Existe a possibilidade da prefeitura atraves da secretaria competente 
aumentar o numero de visitas de forma organizada para pacientes que estao 
internados no hospital Regional (Enfermeiro Antonio Policarpo)?
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que esse requerimento vai de 
encontro a solicitaqao que muitos municipes fizeram a este nobre vereador 
dizendo que existe uma dificuldade muito grande do hospital regional liberar 
mais de 1 visita por dia. Tive relates de pacientes que informaram que a familia 
foi impedida de visitar uma crianga recem nascida e que so poderia entrar uma 
pessoa.

Acompanhantes e visitantes apresentam-se como a rede de apoio familiar e 
social do paciente durante sua hospitalizagao sendo seu meio de contato deste 
com a sociedade e o meio exterior.

t

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 09 de setembro de 2.022.

Adilson Aparecido
Vereador
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Cajamar, 15 de setembro de 2022

Senhor Prefeito
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nrHindrio r a be Sarvalho, apresentados e aprovados na 13a vSessao 
Ordmana, realizada no dia 14 de setembro de 2022.
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Aproveitamos a oportunidade 
elevada estima e distinta consideragao. para renovar nossos protestos de

SAULO ANDER; DRIGUES
Pre: it.

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA A/1ACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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