
13 - Requerimento Vereador Aurélio Nomura

OFICIO SGP12 n° 37/2013 - INFORMAÇÕES

Considerando a importância do Programa Aprendendo com Saúde, iniciado em 2007

e criado pelas Secretarias da Saúde e da Educação, com o objetivo de melhorar os

indicadores de saúde e educação nas escolas da rede pública municipal, por meio da

detecção precoce e tratamento de algumas doenças que podem afetar o crescimento,

desenvolvimento e aprendizado da criança;

Considerando a fundamental importância da assistência aos alunos por uma equipe

multidisciplinar formada por pediatras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem,

fonoaudiólogos, odontologistas e psicólogos, que desenvolvem ações de promoção,

prevenção e de assistência à saúde dentro do ambiente escolar;

Considerando que nestes seis anos de existência o Programa já atendeu 515.730

crianças na especialidade de Odontologia e 599.137 crianças na especialidade

Pediatria;

Considerando os benefícios trazidos pelo Programa como, por exemplo, a redução do

risco de cárie de 35% para 28%, e a enorme aceitação do tratamento odontológico

pelas crianças menores de 4 anos;

Considerando que atualmente o atendimento do Programa Aprendendo com Saúde

encontra-se parado em função da falta da assinatura do convênio com a Prefeitura,

sendo que 280 profissionais estão sem definição quanto ao futuro do Programa.

Requeiro seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria

Municipal de Saúde Finanças e Desenvolvimento Econômico solicitação de

informações nos seguintes termos:

1) Há interesse dessa Secretaria em manter esse programa?

2) Por qual motivo o convênio ainda não foi assinado?

3) Há previsão de quando esse convênio será assinado para que o Programa volte a

prestar os atendimentos?

4) Está previsto redução no quadro dos profissionais multidisciplinares? Se sim, de

quanto será essa redução?

5) Está previsto redução da verba destinada ao Programa Aprendendo com Saúde?

Se sim, de quanto é essa redução?

SITUAÇÃO

Deliberado na R.O. do dia (20/3/2013)

Recebido no ATL (PREFEITURA) em (Kç/^flOi] )
RESPOSTA RECEBIDA NA SECRETARIA EM 05/05/30^ )

DISPONIBILIZADA NA REDE E ENCAMINHADA AO AUTOR EM (46/05/aOiâ )



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

REQUERIMENTO N°

Senhor Presidente,

Considerando a importância do Programa Aprendendo com Saúde,

iniciado em 2007 e criado pelas Secretarias da Saúde e da Educação, com o objetivo

de melhorar os indicadores de saúde e educação nas escolas da rede pública

municipal, por meio da detecção precoce e tratamento de algumas doenças que

podem afetar o crescimento, desenvolvimento e aprendizado da criança;

Considerando a fundamental importância da assistência aos alunos

por uma equipe multidisciplinar formada por pediatras, enfermeiros, auxiliares de

enfermagem, fonoaudiólogos, odontologistas e psicólogos, que desenvolvem ações

de promoção, prevenção e de assistência à saúde dentro do ambiente escolar;

Considerando que nestes seis anos de existência o Programa já

atendeu 515.730 crianças na especialidade de Odontologia e 599.137 crianças na

especialidade Pediatria;

Considerando os benefícios trazidos pelo Programa como, por

exemplo, a redução do risco de cárie de 35% para 28%, e a enorme aceitação do

tratamento odontológico pelas crianças menores de 4 anos;

Considerando que atualmente o atendimento do Programa

Aprendendo com Saúde encontra-se parado em função da falta da assinatura do

convênio com a Prefeitura, sendo que 280 profissionais estão sem definição quanto

ao futuro do Programa.

Requeiro seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e

Secretaria Municipal de Saúde Finanças e Desenvolvimento Econômico

solicitação de informações nos seguintes termos:

Viaduto Jacareí, 100 - 6o andar - sala 618 - Bela Vista - CEP 01319-900 - SP - Tel. 3396-4286
nomura(S>camara.sp.qov.br www.aurelionomura.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

1) Há interesse dessa Secretaria em manter esse programa?

2) Por qual motivo o convênio ainda não foi assinado?

3) Há previsão de quando esse convênio será assinado para que

o Programa volte a prestar os atendimentos?

3) Está previsto redução no quadro dos profissionais multidisciplinares?

Se sim, de quanto será essa redução?

4) Está previsto redução da verba destinada ao Programa Aprendendo

com Saúde? Se sim, de quanto é essa redução?

Sala das Sessões,

AURÉLI&NOMURA

íador

Viaduto Jacareí, 100 - 6o andar - sala 618 - Bela Vista - CEP 01319-900 - SP - Tel. 3396-4286
nomura@camara.sp.qov.br www.aurelionomura.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

36-OF-SGP12

36-00037/2013

Senhor Prefeito,

São Paulo, 20 de março de 2013.

CÓPIA
Em atenção ao deliberado pela Douta Comissão de Finanças e

Orçamento, encaminho a Vossa Excelência requerimento de autoria do Vereador

Aurélio Nomura, aprovado na reunião de 20/3/2013, pelo qual solicita às Secretarias

Municipais de Educação, de Saúde e de Finanças e Desenvolvimento Econômico

informações sobre o Programa Aprendendo com Saúde.

Na oportunidade, renovo meus votos de distinta consideração,

colocando ao seu dispor, para as informações que julgue oportunas, a Secretaria dessa

Comissão.

fOSE AMERÍCO

Presidente

Anexo: Fotocópia do requerimento do Vereador Aurélio Nomura.

A Sua Excelência o Senhor

Doutor Fernando Haddad

Digníssimo Prefeito da Cidade de São Paulo

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 - São Paulo - SP - CEP 01319-900
Fone (11) 3396-4216 - Caio, Rubem ou Sandra - financasorcamento!S>camara.sp.aov.br



da
São Paulo,

de Jao J <uda
de de 2013.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício Jl. J. X n° \
Ref.: Ofícios SGP-12 n° 0037/2013 e n° 0068/2013

Senhor Presidente

15 -DOCREC

15-0C213/2013

Em atenção aos requerimentos formulados pelos,-.

Vereadores Aurélio Nomura e Gilberto Natalini, aprovados pelas Comissões de;

Finanças e Orçamento e Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher,§

encaminho a Vossa Excelência cópia dos esclarecimentos oferecidos pelosg
ri

órgãos municipais competentes sobre o Programa Aprendendo com Saúde. 7

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meusii
ê

protestos de apreço e consideração. s

Sã

ANTÔNIO

Secretário do G<bve

MADORMO

no Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ AMÉRICO DIAS

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/MMO/bam

Req CFO 37-12 e CSPSTM 68-13
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Técnico Administrativo
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Prefeitura do Município de São Paulo

« Secretaria Municipal da Saúde

Coordenação da Atenção Básica

Do Processo n° 2013.0.088.318-5

Folha de Informação n°: 'VK

Em: 12/04/2013^' .., /

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo-Comissão de Finanças e Orçamento (Ver. Aurélio

Nomura).

Assunto: Requerimento n° 13/2013, solicitando informações que especificam a respeito do

Programa Aprendendo com Saúde.

SMS.G

Assessoria Parlamentar

Sr. Marco Antônio Ernandez

Em resposta ao solicitado, o Programa Aprendendo com Saúde, convênio celebrado entre a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a SPDM, foi encerrado em 31/12/2012.

As Secretarias Municipais de Saúde e Educação, envolvidas nesse programa, após análise,
avaliação e discussão, decidiram por não firmar novo convênio nos termos do anterior e, por outro
lado, implantar o Programa Saúde na Escola, desenvolvido e financiado pelo Ministério da Saúde
por entender que atende às necessidades da comunidade escolar de forma mais adequada na'
medida em que possibilita a ampliação e qualificação das ações desenvolvidas para a população
escolar, garantido maior integralidade, equidade e acesso.

Os principais motivos que justificam essa decisão são:

1. O Programa Saúde na Escola (PSE), em desenvolvimento em todo o território nacional,

disponibiliza recursos financeiros importantes para a implementação das ações,

contribuindo assim com sua ampliação e desenvolvimento em toda a cidade de São Paulo;

2. O PSE permite a flexibilização da política de saúde nas escolas, adequando suas diretrizes às
diferentes realidades e necessidades locais;

3. Os fundamentos do PSE estão assentados no Programa Escola Promotora de Saúde

preconizando ações de promoção, proteção, educação em saúde com enfoque integral,

assistência à saúde e trabalhar na melhoria do meio ambiente e do entorno escolar a serem

pactuadas no território entre Unidades Básicas de Saúde e as Escolas em consonância com
os princípios e diretrizes do SUS;



4. Nesse Programa, a escola é entendida como espaço privilegiado para as ações de promoção,

prevenção e educação em saúde que promovam o fortalecimento da cidadania valorizando

a participação social de forma que todos os atores sejam protagonistas na construção desse

processo;

5. No mesmo programa as atividades de assistência individual à saúde serão realizadas em

ambientes de saúde, respeitando as normas e requisitos para sua realização de forma mais
adequada, eficaz e segura;

6. A estratégia de estabelecer vínculos e responsabilidades entre as UBS e as Escolas permitirá

o desenvolvimento de ações permanentes, garantindo assim o atributo fundamental da

Atenção Básica que é a continuidade e longitudinalidade dos cuidados com a saúde das

pessoas, rompendo com a fragmentação de ações na rede ;

7. Esse programa estabelece um sistema de referência e contra-referência entre as Escolas e as

Unidades de Saúde, para assistência nas áreas básicas, especializadas e de urgência e

emergência, garantindo assim, a integralidade do cuidado das crianças e adolescentes;

8. O programa permitirá ampliar significativamente a cobertura das ações, na medida em que

o município disponibilizará suas 443 Unidades Básicas de Saúde para a cobertura das
Escolas;

9. O universo de ações a serem desenvolvidas também será ampliado, com a realização de

atividades como avaliação da acuidade visual e disponibilização de óculos para os que

necessitarem, atividades voltadas para saúde sexual e reprodutiva, orientações para

prevenção ao uso de drogas, ações de promoção da saúde bucal com fornecimento de

escola e creme dental, avaliação do ambiente escolar quanto a riscos e prevenção de

acidentes, ações de promoção da cultura de paz e não violência, entre outras que forem

pactuadas pelos setores da educação e saúde do respectivo território e;

10. Promoverá o fortalecimento das ações intersetoriais, possibilitando assim a incorporação

áreas como cultura, esporte, lazer, geração de renda, entre outras de forma que garantam a

melhoria da qualidade de vida da população.

11. Os profissionais que trabalhavam no Programa, contratados pela SPDM, foram convidados

a continuar trabalhando nos equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde.

CÓPIA

Dr. Jjorge Harada

Coordenador da Atenção Básica- SMS.G

Jh/ammm



PREFEITURA DE

SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Assessoria Parlamentar

Folha de informação n° 10

Do Processo n° 2013.0.088.318-5 em 15.04.2013 a) dt
Wilíiam Hélio de Souza

Rf:729753

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo-Comissão de Finanças e

Orçamento (Ver. Aurélio Nomura)

ASSUNTO: Requerimento n° 13/2013, solicitando informações que especifica

a respeito do Programa Aprendendo com Saúde.

SGM/ATL - Chefia

Senhora Assessora Especial

Em atendimento à solicitação de V.Sa., segue o presente com,

as informações prestadas pela Coordenação da Atenção Básica, juntadas às

fls.08/09, conforme solicitação do Requerimento n°13/2013.

São Paulo, 15 de abril de 2013.

MariaAparecida Perez

Chefe de Gabir$5te

SMS-G ( )
MAEwhs

Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque -São Paulo - Cep:01223-010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de

informação n° 14

D Processo n° 2013-0.088.318-5 e 03/05/13 (a)
O ■ ■" m . ■V.-.u ^u.J.

Maria SíhrfeCavasir
Ass<st Téc. de Educai

RF. 116.PI? ••

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VEREADOR RICARDO NUNES

ASSUNTO: REQUERIMENTO SOLICITANDO AS INFORMAÇÕES QUE

ESPECIFICA A RESPEITO DO PROGRAMA APRENDENDO COM SAÚDE.

[cópTÃ
iM»!———._.„.,., ,,||,^1TM|-, )Mt||.

SME ATP

Sr. Chefe

Em atendimento ao solicitado reafirmamos o exposto às fls. 08 e 09 pela

Secretaria Municipal da Saúde.

Informamos ainda que as ações do Programa Saúde na Escola - PSE, já tiveram

início nas unidades educacionais da rede municipal de ensino em parceria com as Unidades

Básicas de Saúde nos diferentes territórios, coordenadas e acompanhadas pelas Diretorias

Regionais de Educação da SME e das Coordenadorias / Supervisões de Saúde da SMS.

Serão desenvolvidos pelas UBS/UE atividades de promoção, proteção, prevenção,

e educação em saúde com enfoque integral, ficando a cargo da SMS a assistência,

recuperação e reabilitação da saúde.

Para esse trabalho integrado com base territorial, duas questões de saúde foram

selecionadas para o momento: obesidade/ desnutrição, começando por pesar e medir os alunos

e saúde ocular iniciando pela triagem de alunos com necessidade de encaminhamento para

consultas oftalmológicas.

Na área oftalmológica, já iniciamos também o Programa Visão do Futuro, em

parceria com o Fundo Social de Solidariedade, com as Secretárias de Estado de Educação e de

Saúde e as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.



éc. fte ç

Destinado aos alunos de Io ano do Ensino Fundamental das escolas publicas^

municipais e estaduais do Município de São Paulo, o programa realizou nos meses de março e

abril deste ano, dois mutirões de consultas oftalmológicas, um de Reavaliação, para os alunos

que receberam óculos no ano anterior e outro de Avaliação para os alunos de Io ano de 2013.

Estão previstos mais dois mutirões nos meses de maio e junho para a rede municipal.

Outros programas, estão sendo analisados pela Secretarias de educação e saúde

do município.

São Paulo, 02 de maio de 2013.

Maria Silvia Cavasin Matanó

SME/ ATP/ Saúde Escolar

[cópiÃI



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO
ASSESSORIATÉCNICA E DE PLANEJAMENTO

SAO PAULO

Folha de informação n°
Do Processo n° 2013-0.088.318-5 ^

em <>*/05/2013 (a)

INTERESSADO: SGM

ASSUNTO: Requerimento n° 006/2013 - Programa Aprendendo com Saúde

SME/GAB

Sr. Chefe de Gabinete

Trata-se de solicitação de informações pelo vereador Gilberto Natalini a respeito do Programa
Aprendendo com Saúde.

SME-ATP/Saúde Escolar manifestou-se às fls. 14/15, esclarecendo que o convênio da
Secretaria Municipal de Saúde com a SPDM para manutenção de referido Programa não foi
renovado pois a PMSP implantará o Programa "Saúde na Escola", desenvolvido e financiado
pelo Ministério da Saúde.

Consta no processo que o Programa "Saúde na Escola" já teve início nas escolas com ações
voltadas à obesidade/ desnutrição e saúde ocular. Além disso, também na área

oftalmológica, teve início o Programa Visão do Futuro, em parceria com o governo estadual.

Ante o exposto, retornamos o presente.

São Paulo, c $ de maio de 2013.

FÁBIO RENZO "~ ^
Chefe da Assessoria Técnica e de Planejamento

SME/ATP

ABBT/abbt



PREFEITURA OA ODADE D€

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gabinete d0 Secretári0

Do Processo n° 2013-0. 088.318-5

Folha de Informação n°

em 07/05/2013 a)_ Sérqio<8 rdo Bueno

RF.675.607.7

SME/G

Assunto:

Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Finanças e Orçamento - Vereador Gilberto Natalini -

Requerimento solicitando às informações que especifica a respeito do Programa Aprendendo com Saúde.

SGM/AT ■'/■■■

Senhor Assessor Especial-Substituto

IõópTÂIL

Em atenção ao solicitado em fls. 13, restituo o presente a Vossa Senhoria com as informações

requeridas, que acompanho.

Considerando as solicitações formuladas no Requerimento n° 006/2013, a respeito do Programa

Aprendendo com Saúde, encaminho manifestação da Assessoria Técnica e de Planejamento, às

fls. 14 a 16, esclarecendo que o Convênio entre a Municipalidade com a Associação Paulista

para o Desenvolvimento da medicina - SPDM não foi renovado, uma vez que a Prefeitura do

Município de São Paulo implantará o Programa "Saúde na Escola" - PSE, a ser desenvolvido e

financiado pelo Ministério da Saúde, cujas ações já se iniciaram.

07 de maio de 2013

Sinoel Batista

Chefe de Gabinete

SME

MiCS/mics
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